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  بسم هللا الرحمن الرحيم
0B .خالد الفاضل بن محمدتقديم د 

الصددالوَوالسددالمَرلدد َرسددونَ مَنبيندداَمحمدددَورلدد َ لدد َوصددحب َالحمدددَ وَو
َومنَوااله.

رلد َكتاباداََمكاملة الكوواريَ:أماَبعد:َفقدَأطلعتنيَالباحثةَالكريمةَاألستاذو
النظددرَفيدد َوكتابددةَمقدمتدد وَو دددََلدديَ إ ََتَ ب ددورغَ َ)الوسوويف  وون ال حووو َـالموسددومَبدد

َمنَالكتابَتزيدَرنَث ََ رأتَ  داَمت ن  ََتَ واستعرضَ َم َ يَ ث َل َفصوالا يادا.َالبدا يَاستعراضا
َيَالكتابَونانَإرجابيَألمورَكثيرووَمناا:ن َو دَشدَ 
أن َشدر َمدوجزَأللةيدةَابدنَمالدكوَوتقريدبَلدبعاَشدروحااَالمشداوروَ ❖

وبخاصددة:َشددر َابددنَرقيددنوَوأوضددالَالمسددالكَالبددنَ شدداموَفدديَربدداروَ
بَالع َطال  ب  ين.واضحةَجدًّاوَوأسلوبَسانَميس رَي ن اس  ط   لمَالمتوس  

ت عتنديَوأفدادتنيوَومدنَالندادرَالعثدورَ ❖ أند َحمدنَبعداَاللةتداتَالبديعدةَالتديَأم 
التَالنحوَوشدروح وَولدوالَخشديةَاإلطالدةَألوردتَنمداذجَ رليااَخارجَمطو 

 مناا.
❖ َ بخالصاتَفيَناايةَكنَبابوَت ل مُّ ي ت  َ  تحليةَالكتابَبنماذجَإررابيةوَوتوش 

ن يَأ ت ات   مَوت د  ين.أش  هَلطالبَالعلمَالجاد   ر  المتباردووَوت ي س    ط راف  َ 
الب ع دَرنَالخالفاتَواآلراءَالغريبةَالشاذووَمعَاإلشاروَالموجزوَإلد َمداَ ❖

 تدروَإلي َالحاجةَمناا.
مةَالقواردَالنحويةَبالشوا دَالةصيحةوَومنَأ مااَالقر نَالكدريموَثدمَ ❖ د  خ 

لحرصَرل َإردرابَكثيدرَالشعرَالعربيوَمعَردمَاإلسرافَفيَذلكوَوا
 منَشوا دَالقر ن.

استةادتَالباحثةَمنَألةيةَابنَمالكوَواستخدمتااَبمااروَوا تداروَوتجل  َ ❖
دااوَمدعَ ذلكَفيَختمااَكنَفصنمَبنَكنَمس لةَب بياتَاأللةيدةَالتديَتخصُّ
توضدديالَبعدداَاألبيدداتَوضددبطااَبالشددكنوَوفدديَاأللةيددةَمدداَ ددوَد يدد َ

 ورويص.
مؤلةددةَالنحويددةَواسددتيعابااَلقضدداياَالنحددوَكشددفَالكتددابَرددنَمو بددةَال ❖

ومسدداهل مَرلدد َالددرغمَمددنَأنادداَغيددرَمتخصصددةَفيدد وَوإنمدداَ دديَذاتَ
تخصصَشرريَولااَفي َرددَمنَالمؤلةات؛َولذاَي حمددَلاداَالتد ليفَفديَ

 النحوَواإلبداعَفي َباذهَالصورو.
وبخاصدةَمدنَارتدادواَرلد َالصدرامةَوالد دةََ–و دَيستو فَ دار َالكتدابَ

اَفديَالعمدنَأوََ–َ ي َأصونَالبحثَالعلميَود اهقفيَتطب أموٌرَ دَيعد اَ صورا
خدشااَلكمال ؛َكالتخةفَمنَاإلحالةَرل َالمراجدعَفديَكدنَجزهيدةوَورددمَالعنايدةَ
بالد ةَفيَتخريجَالشوا دوَورنديَأنَذلدكَكدانَمقصدودااَمدنَالكاتبدةمَولدمَيكدنَ

َكتاب ل ت  اَأوَنسيانااوَوك نيَبااَرام  َأوَرجزا ااَمعاملةَالكتبَالتعليميةَوكتبَجاالا
َباإلشداروَ المنا جَالتيَتتحاش َالصرامةَفديَجواندبَالتوثيد َوالتخدريجوَاكتةداءا
إل َالمراجدعَفديَناايدةَالكتدابوَوبةطندةَالقدار َالدذيَسديدركَمدنَخدالنَالتتبُّدعَ
َ دع ة  َب ض  والنظرَفيَالحواشيَأنَمعلومداتَالكتدابَاألساسديةَتكدادَتددورَفديَف ل دك 

َاإلحالددةَرليادداَفدديَالحواشدديوَو ددي:َشددر َابددنَرقيددنوَوأوضددالَك ت ددبتَت ت  ر  كددر 
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المسالكوَوشر َاألشمونيوَوشر َالمةصنوَوشر َالتساينوَوشر َالتصريالوَ
و معَالاوامع.َولستَباذاَأرتذرَرنَالباحثةوَوإنماَأ ررَماَظارَليَمنَخالنَ

َ راءتيَللكتاب.
اَأكررَالشكرَللكاتبةمَواإلشادوَب َ دامَوأرَ اَ ل َمَ ع َأخيرا باداَرلد َماهددتناَأ دنََبَ ح  
َالمكتبدةَالشدرريةَب َ ة دت  ََدَتدَ ع دالنحومَبعددَأنَأتح  مدنَالمؤلةداتَالقي مدةوَو ددَأشدةقت 

اَشداادوَالعبدورَبكدنَ ا  ن ح  رليااَمنَالسباحةَفيَمحيطَالنحووَلكنَكتابااَ ذاَ دَم 
اَوالمسدلمينَمااروَوا تداروَوأس نَ َأنَينةعااَوينةعَبادامَوأنَيسدتعملناَجميعاد

َفيَطارت َورضاه.
 خالد الفاضل بن د. محمد 

َأستاذَاللغةَالعربيةَالمشارك
َسعودَاإلسالمية بن بجامعةَاإلمامَمحمد

َوجامعةَاألميرَسلطان
 ـه 15/3/1429 -الرياض 
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1Bأقوال مأثورة 
  ن الحض على تعلم العربية

َ«.تعلمواَالعربيةَفإنااَتزيدَمنَالعقنَوالمروءو»
َ[الخطاب بن رمر]

َصل َ َرلي َوسلم.تعال َأحبَرسول َالمصطة ََومنَأحبَ 
َومنَأحبَالنبيَالعربي..أحبَالعرب..

ومنَأحبَالعرب...َأحبَلغتامَالعربيةَالتيَنزنَبااَالقر نَالكريمَأفضنَ
َ.الكتبَرل َأفضنَالعربَوالعجم..

َياا.بااَوثابرَرليااَ...َوصرفَ مت َإلَيَ ن َومنَأحبَالعربيةَرَ 

َ َتعال َلإلسالمَنَ مَ وَ  َلإليمان..َم داه َحسنَسريروََوشر َصدره و تاه
واإلسالمَخيرَالملن..مََماَصل َ َرلي َوسلمَخيرَالرسن..في َارتقدَأنَمحمدَا

َوالعربَخيرَاألمم..َوالعربيةَخيرَاللغاتَواأللسنة.
َواإل بانَرل َتةقاااَمنَالديانة...

َإذَ يَأداوَالعلم.
َلثقةَفيَالدين.ومةتا َا

َوسببَإصال َالمعاشَوالعباد..
َ]الثعالبي[َ
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

2B 
َالحمدَ مَوالصالوَوالسالمَرل َرسونَ مَورل َ ل َوصحب َأجمعين.

 أما بعد:

البدنَ«َ طدرَالندد »جعلتد َرلد َترتيدبََ«الوسويف  ون ال حوو»فاذاَكتابَ
قونمَولطداهفَمداَكتبد َالمعاصدرونمَ شاممَوجمعتَفيد َبدداهعَمداَسدط رهَالسداب

دد للراغددبمََبَ رَ وأكثددرتَفيدد َمددنَض  ب ددةَا األمثلددةَوصددنارةَاإلرددرابمَليكددونَد ر 
َللطالب.َواَرَ كَ ذَ وت َ

وكانَالبارثَمنَت ليفَ ذاَالكتابَتساينَالنحوَللجينَالمعاصدرَمدنَطلبدةَ
العلدددومَوأصدددحابَالثقافددداتَليكدددونَروناددداَرلددد َحسدددنَاألداءَوصدددوابَالنطددد َ

َللمعن .َةوالسالم َمنَاللحنَالمخن  

َرلدددمَالنحدددوَكثيدددروَجددددًّاَومتنوردددة فةياددداَالنثدددرمَوالدددنظممَوالمدددتنمََ؛وك ت دددب 
َمقصددودَالتصددنيفمَوأمدداَكتددبَ والشددر مَوالحاشدديةمَو دددَنقلددتَمنادداَمدداَي واف دد  

غاليينديمَالفقددَنقلدتَمدنَجدامعَالددرورَالعربيدةَللشدي َمصدطة ََمالمعاصرين
حوَالميسرَللدكتورَمحمدَخيرَحلوانيمَوالنحوَوالنحوَالوافيَلعبارَحسنمَوالن

الشددافيَللدددكتورَمحمدددَحسددنيَمغالسددةمَوالنحددوَالمصددة َللدددكتورَمحمدددَريدددمَ
والنحوَالكافيَأليمنَأمينَربدَالغنديمَوالنحدوَالشدامنَللددكتورَربددَالمدنعمَسديدَ
ربدَ مَوالوافيَفيَالنحوَوالصرفَللددكتورَحبيدبَمغنيدةمَوالتطبيد َالنحدويَ

ربددَالدرحمنَ بدن رَربدهَالراجحيمَودلينَالمعلمَوالمتعلمَللدكتورَسليمانللدكتو
َالحقين.

َوأس نَ َأنَيوفقناَوياديناَإل َالصراطَالمستقيم.

َ انَالحريريَفيَملحت :
ََ ل ددددددال  بادددددداَف س ددددددد َالخ  ي  َر  ددددددد  َت ج  إ ن   و 
 

 َ ددددال  ر  َو  َف يدددد   ددددب  ي  َر  َال  ددددن  َم  ددددن   ف ج 
 

َكتبت ََََ

 واريــــة الكـــكامل
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3B التأليف  ن ال حو 
المكتبةَاإلسالميةَزاخروَبكتبَالنحومَفالَيكادَيوجدَ رنَإالَو نداكَتديليفَ
كثيروَفيَالتراثَالنحدويمَوبنظدروَيسديروَرلياداَيجددَالقدار َأناداَمتنوردةَإلد َ

َو ي:ََمأنواع

دد»(مَوـ دد302البددنَجندديَتَسددنةَ)«َمددعاللَُّ»كددـَ«:َالمتددون» -1 «َنالمةص 
البدددنَالحاجدددبَتَسدددنةَ«َالكافيدددة»(مَوـ ددد538للزمخشدددريَتَسدددنةَ)

ومَتَسددنةَ)البددنَ«َوميددةجرَُّاآل»(مَوـ دد723)  طددرَ»ومَ ددـ(723 جددر 
ومددنَأشددارَالمتددونَالبددنَ شددامَاألنصدداريمََ«شددذورَالددذ ب»وَ«النددد 

تَسدنةَ«َألةيدةَابدنَمالدك»(مَوـ د676تَ)«َةَالحريدريحَ ل َمَ »النظمية:َ
َ ـ(.672َ)

 ددـ(م643َبددنَيعدديشَتَ)الَ«شددر َالمةصددن»كددـََ«:شددرو َالمتددون» -2
َتَ)«َشر َالكافية»و الةواهددَ» ـ(َوللمالجاميَالمسم َبدـ676َللرضي 

البدنَالنداظممَوابدنَ اسدمَالمدراديمَوابدنَ«َشدر َاأللةيدة»مَو«الضياهية
 رقينمَوالسيوطيمَواألشمونيَوغير م.

الصبانَ»مَو«حاشيةَالخضريَرل َابنَرقين»كـَ«:َحواشيَالشرو » -3
 «.ةَاألز ريَرل َالتصريالحاشي»مَو«رل َاألشموني

حاشيةَاألز ريَحاشيةَياسينَالحمصيَرل َ»كـَ«:َحواشيَالحواشي» -4
 «.رل َالتصريال

رَمدنَتعليمداتمَو«:َالتقريرات» -5 مالحظداتَرلد َ»و يَماَيلقي َالمددر  
تقريددراتَاإلنبددابيَرلدد َحاشدديةَالسددجاريَرلدد َشددر َ»كددـَ«َالحاشددية
 «.القطر

وفددديَالعصدددرَ«.َلمسددداهنا»مَو«األمدددالي»و ندداكَتصدددانيفَأخدددر َكدددـَ -6
كددالنحوَالوصددةيمَوالنحددوَالددوظيةيمَوالنحددوََ؛الحددديثَظاددرتَتدديليف

 التطبيقيَأوَالتطبي َالنحوي.

 االعت اء بالمتون: 
كانَاالرتناءَبالمتونَ وَدأبَالنارَرل َمرَالعصورمَلماَفي َمدنَترسدي َ

 دَيحظد ََالعلمَوتثبيت مَولاذاَوجدناَالشرو َالكثيروَرلياامَبنَإنَالمتنَالواحد
ي ة»كـََمبعشراتَالشرو  وم  فارستَ»وغير امَويمكنَالنظرَفيَكتابَ«َاآلجرُّ

للدكتورَربدَالااديَالةضليَللو وفَرل َأ مَماَفيَ«َالكتبَالنحويةَالمطبورة
َذلك.َ

*َ*َ* 
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4Bباب  
 الكلمة والكالم

5B:تعريف الكالم 
لد َالكدالمَحقيقدةَإالَرلد َمداَأفدا َكدانَ وَاللةظَالمةيدمَفدالَي ط  دمَفدإنَلدمَي ة دد 
مَومنَ ناَأ طل َرل َالقر نَالكريمَكالمَ َدونَ ونَ  َ.(1) والا

6B:شرح التعريف 
 )اللفظ : تعريفه  ن اللغة:

او َ َالن ددو  ددت  ولةظ  وَ  ددر  َالث م  َالنددواوََ؛الطددر َوالرمدديمَكقولنددا:َأكلددت  أي:َأخرجددت 
ت اا. َوطرح 

َو ن االصفالح:
الاجاهيدةمَتحقيقاداَكدـ:َمحمددمَوشدجرومَصوتَمشتمنَرل َبعداَالحدروفَ

َ اَكالضدماهرَالمسدتترومَمثدن:َرلدي  ونحو مامَمماَ وَظا رَمنَالكالم؛َأوَتقدديرا
َشعر امَأي:َ يمَفاللةظمَأوَاللةظةَ يذاكرَدروس مَأي:َيذاكرَ ومَو ندَتصة  ف 
جنرَللكلمةمَوذلكَأنااَتشمنَالمامنَوالمستعمن؛َفالمامنَماَيمكنَاهتالفد َمدنَ

مَونحو دامَفادذاَالح مَكد   روفمَولمَيضعااَالواضعَبدإزاءَمعند مَنحدو:َصدص 
َمألند َلديرَشديهااَمدنَوضدعَالواضدعَ؛وماَكانَمثل َالَيسدم َالواحددَمناداَكلمدة

رحمد َ ََ–ألن َمجمورةَحروفَملةوظَباامَ كدذاَ دانَسديبوي ََ؛ويسم َلةظة
نَماَل َمعن مَأوَمَفاللةظَإذااَيشمنَك(2)لةظةمَوليرَكنَلةظةَكلمةَةفكنَكلمَ–

َليرَل َمعن مَفمنَخصَاللةظَبماَل َمعن َلمَيصب.
ويخرجَباللةظَالدوانَاألربعةمَو ي:َاإلشارومَوالكتابدةمَأي:َالخدطَوالعقددمَ
دبَأي:َالعالمداتَالمنصدوبةَ نحوَاألصابعَالدالةَرل َأردادَمخصوصدةمَوالنُّص 

َكـ:َالمحرابمَوغير ا.
*َ*َ*َ

7Bأقسام اللفظ 
َأ سام:ََ لينقسمَاللةظَإ

8B:القسم األول: اللفظ المفرد 
َول َاصطالحان:

  وَلةظَيدنَرل َمعن َمةردمَنحو:َفررمَشجرومَوبيت.َع د ال حاة: -أ
مداَالَيددنَجدزءَلةظد َرلد َجدزءَمعنداهمَفدـ:َغدالمَزيددََع د الم افقة:َ-ب

ل ددٌمََ–مركددبَرندددَالةددريقينمَوربدددَ َ مرك ددبَرندددَالنحدداومَمةددردَرندددََ–ر 
 المناطقة.

9B:القسم الثا ن: القول 

                                                 
 .1/5شر َالتساينمَالبنَمالك:َ( 1)
 .1/19شر َالمةصنمَالبنَيعيش:َ( 2)
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رل َمعن َمةردااَكدانَأوَمركبادامَمةيددااََو وَكنَلةظَنط َب َاإلنسانمَودنَ 
أوَغيرَمةيدمَفيشمنَالكلمةَوالكالممَوالكلممَوينةردَالقونَفديَنحدو:َغدالمَزيددمَ
فاوَ ونمَوليرَبكلمدة؛َألند َمركدبمَوالكلمدةَالَتطلد َإالَرلد َالمةدردمَولديرَ

ختصَبالمةيددمَولديرَبكلدم؛َألنَالكلدم:َمداَتركدبَمدنَثدالثَبكالم؛َألنَالكالمَم
َكلماتَف كثر.

. َكمقلوبَزيد:َ)ديز(مَفإن َلةظمَوليرَ والا َويخرجَبالقونَماَكانَمامالا

10B:القسم الثالث: الكلمة 
َ:َولها تعريفان

الكلمة:َ ونَمةرد.َوإلي َجنالَابنَ شاممَولمَيعبرَباللةظ؛َألن َجنرَاألول: 
امنَوالمستعمنمَوالقونَجنرَ ريبمَواستعمانَاألجنارَالقريبدةَبعيدَيشمنَالم

َمحببَرندَأ نَالنظر.
الكلمددة:َ دديَاللةددظَالموضددوعَلمعنادد َمةددردمَو ددذاَالتعريددفَالبددنَالثووا ن: 

َ:(2)مَولمَيعبرَبالقون؛َألن َيشمنَنط َالحانمَكماَفيَ ونَالقاهن(1)رقين
دددددوَ  َالح  دددددت ح  ن ددددديام  َو دددددانَ  ط  َا 

َ
ددددَ َ ي  و  َر  دددمادددالا َم  َ  دددد  ن ددديَتَ ح  َك  َ(3)ب ط 

َ
َوالكلمةَتنقسمَإل :َاسممَوفعنمَوحرفَجاءَلمعن مَكماَسي تي.

11B:القسم الرابع: الكلم 
َمنَثالثَكلماتَف كثرمَسواءَأفادَمعند مَمثدن:َ ددَ دامَزيددمَرَ و وَماَت َ ك ب 
َمَمثن:َإنَجاءَزيد.أمَلمَي ة دَ َ[1المؤمنون:ََ]َ﴾ قَْد أَْ لََح اْلُمْؤِم ُونَ  ﴿وكقول َتعال :َ

12B:القسم الخامس: الكالم، أو الجملة المفيدة 
الكالمَ و:َاللةظَالمةيدمَوكنَتركيبَأفادَفاهددوَتامدةَبحيدثَيحسدنَالسدكوتَ
ددامَنحددو:َالنصددرَ ريددبمَوجدداءَالحدد مَوارمددنمَأي:َ رليدد َي سددم َجملددةمَأوَكالما

َارمنَأنت.
 قال ابن مالك:

 ِقمْ َكاَلُم َوووووووا لَْفوووووووْظ ُمِفيوووووووْد َكاْسوووووووتَ 
 

 َواْسووووْم َو ِْعووووْل ثُوووومك َحووووْرْف اْلَكِلوووومْ  
 

 َواِحوووووووُدمُ َكِلَموووووووةْ َواْلقَوووووووْوُل َعووووووومْ 
 

  4)َوِكْلَموووووةْ بَِهوووووا َكووووواَلْم قَوووووْد يُوووووَؤمْ  
 
*َ*َ* 

13B أقسام الجملة )الكالم المفيد 
                                                 

 .1/16شر َابنَرقين:َ( 1)
مَولدمَينسدب َألحددمَووردَفدي3/124َم2/131َالبدنَيعديش:ََموردَ ذاَالبيتَفيَشدر َالمةصدن( 2)

 القامورمَمادوَ)قَطَط(.َمَوابنَمنظورمَوشار 1/130كتابَاإلنصاف:َ
مَحيثَأطل َالقونَرل َمداَ«و انَ طني» ذانَالبيتانَمنَالرجزَالمشطورمَوالشا دَفيَ ول :َ( 3)

 يشادَب َالحانَوتدنَب َالطبيعة.
مَإلد َأنَالكلمدةَ ددَتطلد َويدرادَباداَالكدالممَنحدوَ دولام:َ«وكلمةَبااَكالمَ دَيؤم»أشارَبقول :َ( 4)

]ََ﴾ َكوووالك َِّ كَهوووا َكِلَموووةْ ُهوووَو قَا ِلَُهوووا ﴿ةَاإلخدددالصمَونحدددوَ دددونَ َتعدددال :َمَكلمددد«الَإلددد َإالَ »
ِ اْرِجعُوِن لَعَل ِن أَْعَمُل َصاِلًحا  ِيَموا تََرْكو ُ  ﴿[َإشاروَإل َ ول َتعال :100َالمؤمنون:َ مَو دانَ﴾ َرب 

.َ« هللا بافولأصدق كلمة قالها شاعر كلموة لبيود: أال كول شونء موا خوال»رلي َالصالوَوالسالم:َ
 .12م1/11َمَوشر َاألشموني:1/16َينظر:َابنَرقين:



ََ (13) 

َتنقسمَالجملةَإل َ سمين:

 األول: الجملة الفعلية:
ُ الكوِييَن ََم ُووا  ﴿ل :َو يَالتيَتبدأَبةعنَمضارعمَنحوَ ونَ َتعدا يَْر َوعِ هك

 ﴿أوَأمددرمَنحددوَ ولدد َتعددال :ََ[11َالمجادلدة:ََ]َ﴾ ِمووْ ُكْم َوالكووِييَن أُوتُوووا اْلِعْلووَم َدَرَجووا   
َوقََضووْي َا َِّلَووى بَ ِوون  ﴿مَأوَفعددنَمدداامَمثددن:َ[125النحددن:ََ]َ﴾ اْدُع َِّلَووى َسووبِيِل َرب ِووكَ 

اَاألساسدديان:َالةعددنَوالةارددنمَأوَالةعددنَوناهددبَمَوركنا دد[4اإلسددراء:َ]َ﴾ َّْسوورا ِيلَ 
َالةارن.

 الثا ن: الجملة االسمية:
و دديَالتدديَتبدددأَباسددمَمةددردمَأوَمثندد مَأوَجمددعمَوركنا دداَاألساسدديانَ مددا:َ

مَنحدددو:َالعلدددمَندددورمَوالجندددديانَشدددجارانمَوالعلمددداءَورثدددةَ«المبتددددأَوالخبدددر»
وتبقدد َالجملددةَرلدد ََاألنبيدداءمَالراحمددونَيددرحمامَ مَوالمؤمندداتَطددا راٌتم

َ﴾ َِّنك اأْلَْبووَراَر لَِفوون  َِعوويم   ﴿(َأوَإحددد َأخواتاددامَنحددو:َاسددميتااَولددوَسددبقااَ)إنَ 
ِ  َووْوَق أَْيووِديِهمْ  ﴿مَو دددَيجدديءَالخبددرَ)ظرفاددا(مَنحددوَ ولدد :َ[13االنةطددار:] َ﴾ يَووُد هك
ا(مَنحددوَ ولدد َتعددال :َ[10الةددتال:] اَومجددرورا َ ﴾ َجاَجووة  اْلِمْصووبَاُح  ِوون  ُ  ﴿َأوَ)جددارًّ
َمَورند اَيسم َ ذاَالخبرَشب َالجملة.[35النور:]

َالظددرفَأوَ)الجددارَوالمجددرور(َشددب َالجملددة؛َألندد َ ددامَمكددانَ ي  وإنمدداَس ددم  
َالجملةَونابَرناا.

و ذاَ وَاإلسنادَالذيَرناهَالنحويونَبقولام:َ وَ)تركيبَالكلمةَمدعَالكلمدةَ
يَب َيحسنَمو دعَالخبدرَوتمدامَإذاَكانَإلحدا ماَتعل َباألخر َرل َالسبينَالذ

َ.(1)الةاهدو(
َ.(2)ويسم :َتركيبَاإلسناد

و نددداكَندددوعَ خدددرَمدددنَالتركيدددبمَو دددوَتركيدددبَاإلفدددرادمَو دددوَ)أنَتددد تيَ
بكلمتينمَفتركبامامَوتجعلاماَكلمةَواحدوَبإزاءَحقيقةَواحدوَبعدَأنَكانتاَبدإزاءَ

َ.(3)حقيقتينمَو وَمنَ بينَالنقنمَويكونَفيَاألرالم(
َبَأنواعَثالثة:َفالتركي

 المركب اإلضا ن: -أ
و ددوَالمكددونَمددنَمضددافَومضددافَإليدد مَنحددو:َربدددَ مَوربدددَالددرحمنَ

 أضيةتَاألول َإليَالثانيةمَفصارتاَمثنَالكلمةَالواحدو.
ََالمركب اإلس ادي: -ب

و وَأنَتركبَكلمتينَتنسبَإحدا ماَإل َاألخدر مَويتركدبَإمداَمدنَجملدةَ
مَنحددو:َََ-فعددنَمددعَناهددبَفارلدد ََ–م َزيددٌدمَأوَمَنحددو:َ  ددا-فعددنَمددعَفارلدد ََ–فعليددةَ

أ  .َوإماَمنَجملةَاسميةَمبتدأَوخبرمَنحو:َزيدَ اهم. َر  ن  َم  َمحمٌدمَوس ر  ب   ض ر 
َالمركب الم جن:  -ج

                                                 
 .1/20شر َالمةصن:َ( 1)
 .1/20شر َالمةصن:َ( 2)
 .1/20شر َالمةصن:َ( 3)



ََ (14) 

و وَماَتركبَمنَكلمتينَامتزجتاَحت َصدارتاَمثدنَالكلمدةَالواحددومَنحدو:َ
. َبحضرموت  ت  ر  مَومر  َبعلبك  َشا دت 

*َ*َ*َ



ََ (15) 

 أقسام الكلمة
َتنقسمَالكلمةَإل َثالثةَأ سام:َاالسممَوالةعنمَالحرف.  

 : 1)األول: االسم
و وَالكلمةَالتيَتدنَبذاتااَرل َشيءَمحسدورمَأوَغيدرَمحسدورمَولديرَ

اَمنَداللتاامَو دَتدنَرل َإنسانمَنحو:َمحمدمَورلدي أوَحيدوانمََمالزمانَجزءا
مَوشجرو.نحو:َجمنمَوفررمَأوَجمادمَنحو:َ صرمَوبابمَأوَنباتمَنحو  :َف ن 

 عالما  االسم:
فَاالسمَبماَيليَمنَالعالمات:  ي ع ر 

َالجر:  -أ
إماَبالحرفمَأوَباإلضافةمَأوَبالتبعيةمَويجتمدعَكدنَذلدكَفديَنحدو:َمدررتَ

فددـَ)غددالم(َمجددرورَبددالحرفمَو)زيددد(َمجددرورَباإلضددافةمََمبغددالمَزيدددَالةاضددن
 .(2)و)الةاضن(َمجرورَبالتبعية

 الت وين: -ب
مَوتةار د َخطًّداَوو ةادامَو وَنونَساك نةَزاهدوَتلح َ خرَاالسمَلةظااَووصالا

 خددرمَونحددو:ََ(4)مَونحددو:َمددررتَبسدديبوي َوسدديبوي َت(3)لغيددرَتوكيدددمَنحددو:َزيدددٌَ
الوا عدة:ََ] ﴾ َوأَْ تُْم ِحي َ ِي  تَْ ُظوُرونَ  ﴿مَفيَ ول َتعال :َ(6)مَونحو:َحينهذَت(5)مسلماتَت

84].َ
َال داء: - ـج

نَتكونَالكلمةَمناداومَمثن:َ)ياَزيد (َإذَيدنَالنداءَرل َأنَوالمرادَبالنداء:َأ
َالمناد َاسم.

َ)أل : -د
فةمَنحو:َالكتابمَوالقلممَوالدررمَدونَ)أن(َالموصدولةمَ والمرادَبااَالمعر  
دداَباالسددم؛َألنَاالسددمَ و دديَالتدديَتدددخنَرلدد َمشددت مَوإنمدداَكددانَالتعريددفَخاصًّ

َرن مَوالمحدثَرن َالَيكونَإال د ث  معرفدةمَوالةعدنَخبدرمَوحقيقدةَالخبدرَأنََي ح 
دداَتعريددفَالحددرف؛َألندد َلمدداَكددانَمعندداهَفدديَاالسددمََميكددونَنكددرو والَيصددالَأيضا

والةعنَصارَكالجزءَمنامامَوجزءَالشديءَالَيوصدفَبكوند َمعرفدةَوالَنكدرومَ
َ.(7)فلذلكَكانتَأداوَالتعريفَ)أن(َمختصةَباالسم

َاإلس اد َّليه:  - ـه

                                                 
 وَلةظَيددنَرلد َمعند َفديَنةسد مَوالَيتعدراَببنيتد َلزمدانمَوالَ»ابنَرصةورَبقول :ََ  َف َررَ ( 1)

 .1/45شر َالمقرب:َ.َ«منَأجزاءَمعناهَيدنَجزءَمنَأجزاه َرل َجزءَت
 .1/17شر َابنَرقين:َ( 2)
 و وَتنوينَالتمكينَالالح َلحسماءَالمعربة.( 3)
 و وَتنوينَالتنكيرَالالح َلحسماءَالمبنيةَللداللةَرل َتنكير ا.( 4)
 و وَتنوينَالمقابلة:َأيَمقابلةَالنونَفيَجمعَالمذكرَالسالم.( 5)
ا( 6) و  َاالسمَمو وَتنوينَالع  اَرنَمحذوفمَوالتقديرَفيَ دذاَالمثدان:ََوي ل ح    َوأَْ وتُْم ِحي َ ِوي   ﴿روضا

 أي:َحينَبلغتَالرو َالحلقوم.َ﴾ تَْ ُظُرونَ 
 .1/25شر َالمةصن:َ( 7)



ََ (16) 

تحصنَب َالةاهدومَتقدون:َجداءَزيددمَفدـَزيددمَاسدممَوذلكَب نَتنسبَالسمَماَ
بدلينَإسنادَالةعنَإلي مَوتقون:َسعدتمَفنسبةَالسعادوَللتاءَالتيَللةارنَيدنَرل َ

َاسميتاامَو يَمضمومةَللمتكلممَومةتوحةَللمخاطبمَومكسوروَللمخاطبة.
*َ*َ* 

 أقسام االسم
 أواًل: باعتبار الظهور وعدمه:

َثالثةَأ سام:َ ينقسمَإل
َمظهر: -أ

َ و وَماَكانَواضالَالداللةَرل َمةاوم مَسواءَأكدانَمعرفدةمَأمَنكدرومَداالًّ
َرل :َحيوانمَأوَجمادمَأوَنباتمَأوَغيرَذلك.

َمضمر: -ب
سواءَأكانَضميرَمتكلمَكـ:َأنامَونحنمَأمَضميرَمخاطبَنحو:َأنتَوأنتممَ
أمَضددميرَغيبددةمَكددـ:َ ددومَو دديمَو ددوَفدديَكددنَحالددةَيحتدداجَإلدد َمدداَيةسددرهَ

 ويوضح .
َمبهم: - ـج

كـ:َأسماءَاإلشارومَواألسماءَالموصولةمَوسدميتَمبامدة؛َألنَداللتاداَغيدرَ
واضحةَإالَبشيءَخارجيمَ وَفيَاسمَاإلشارو:َماَيصاحب َمدنَإشداروَحسديةمَ

فددديَشدددر َ«َاألز دددري»وفددديَاالسدددمَالموصدددون:َصدددلةَالموصدددونمَوا تصدددرَ
وميةَرل َاسمَاإلشارومَفلمَيددخنَالموصدونَفد رُّ يَالمدباممَوارتدراَرليد َاآلج 

ا .  الشُّر 

 ثا يًا: باعتبار التيكير والتأ يث:
 فينقسمَإل :َمذكرمَومؤنث.

َاالسم الميكر: -1
َإلي َباسمَاإلشاروَ ذامَنحوَ ولك:َ ذاَرجدنمَ و وَماَدنَرل َذكرمَوي ش ار 

 و ذاَفررمَو ذاَكتاب.
 المؤ ث: -2

 مَو وَنوران:« ذه»و وَماَدنَرل َأنث مَويشارَإلي َباسمَاإلشاروَ
؛َو دوَالدذيَيلدددَويتناسدنمَولدوَكدانَتناسدل َرددنَأحودهما: المؤ وث الحقيقون

طريدد َالبددياَوالتةددري مَوالَبدددَفدديَلةددظَالمؤنددثَالحقيقدديَمددنَرالمددةَت نيددثَ
َظا رومَأوَمقد رومَمثن:َسكينةمَسلم مَو ندمَوبقرومَويمامة.

نمَسواءَأكانَلةظ َ؛َو وَالذيَالَيلدَوالَيتناسواآلخر: المؤ ث المجا ي  
اَبعالمةَت نيثَظا رومَكـ:َسةينةمَوماهدومَأمَمقدرومَمثن:َشمرمَودارمَ مختوما
 والسبينَإل َمعرفةَت نيثَالكلمةَ)ت نيثااَمجازيًّا(َ وَالسماعَالواردَرنَالعرب.

 عالما  التأ يث:
َأرا(.َ–أوَالمقدرومَفيَمثن:َ)رزيزوَ، تاءَالت نيثمَالظا روَ–أَ



ََ (17) 

ل ددد َألدددفَالت َ-ب ب  َ–سدددلو ََ–بشدددر ََ–نيدددثَالمقصدددورومَفددديَمثدددن:َ)ح 
َرضو (.
َرلياء(.َ–حسناءََ–ألفَالت نيثَالممدودومَفيَمثن:َ)راشوراءََ-جـَ
رودَالضميرَمؤنثااَرل َالكلمةمَمثن:َاألثوابَالجديدوَلبستاامَفمجديءََ–دَ

َرل َأنَاألثوابَمؤنثة. َالضميرَ) ا(َمؤنثاَدن 
*َ*َ*َ

 أقسام المؤ ث
 لمؤ ث ع د البعض َّلى أربعة أقسام:وي قسم ا

َمؤ ث لفظن ومع وي: -أ
و ددوَمدداَدنَرلدد َمؤنددثَحقيقدديمَولحقتدد َرالمددةَالت نيددثمَمثددن:َفاطمددةمَ

  مَالخنساء.دَ عَ وسَ 
َمؤ ث مع وي  قف: -ب

و ددوَمدداَدنَرلدد َمؤنددثَحقيقدديمَولددمَتلحقدد َرالمددةَالت نيددثمَمثددن:َسددعادمَ
َو ندمَونوانمَوزينب.

َمؤ ث لفظن  قف: - ـج
وَمدداَدنَرلدد َمددذكرمَولحقتدد َرالمددةَالت نيددثمَمثددن:َرنتددرومَوحمددزومَو دد

َةمَومعاوية.ب َت َوطلحةمَورَ 
 مؤ ث مجا ي: -د

اَمعاملةَالمؤنثمَ و وَماَدنَرل َمؤنثَغيرَحقيقيمَوراملت َالعربَمجازا
َمثن:َالشمرمَواألرامَدارمَرينمَصحراءمَمنضدو.

 الثا ن: من أقسام الكلمة وهو الفعل: 
 تعريفه:

مَومعند َ(1):َلةظَيدنَرل َمعند َفديَنةسد مَويتعدراَببنيتد َللزمدانفعلال
 ذاَأنَالةعنَ و:َماَيدنَرلد َالحددثَمقترناداَب حددَاألزمندةَالثالثدة؛َلدذاَفالةعدنَ

َثالثةَأنواع:
َرل َحدوثَالةعنَفديَالدزمنَالماضديمَ -1 الةعنَالماضي:َو وَماَدن 

َكـ:َضربمَوشربمَوبزغمَوغزا.
رلد َحددوثَالةعدنَفديَالدزمنَالحاضدرمَأوََنَ المضارع:َو وَمداَدَ  -2

 المستقبنمَنحو:َيضربمَيشربمَينطل مَتدري.
َرلد َطلدبَحددوثَالةعدنَفديَالدزمنَالمسددتقبنمَ -3 األمدر:َو دوَمداَدن 

هَمنَغيره.َ مَولكنَنوعَمنااَرالماتَتمي  ز  مَذاكر   نحو:َاكتب 
*َ*َ* 

 عالما  الفعل الماضن
َللةعنَالماضيَرالمتان:

                                                 
 .1/45شر َالمقرب:َ( 1)
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مَأنَيقبددنَفدديَ َ-أَ مَواسددتقامت  خددرهَتدداءَالت نيددثَالسدداكنةمَمثددن:َنجحددت 
. َنالت 
َللمددتكلم.َو:ََ-ب أنَيقبددنَفدديَ خددرهَتدداءَالةارددنَالمتحركددةمَمثددن:َأتيددت 

َللمخاطبة. َللمخاطب.َو:َرأيت  َأحسنت 
*َ*َ*َ

 عالما  الفعل المضارع
َورالمةَالةعنَالمضارع:َأنَيقبنَواحدوَمماَي تي:

دٌنَدخونَأدواتَالنصدبَرليد مَمثدنَ–أَ َمام  مَولدنَيةلدت  :َيسدرنيَأنَتدنجال 
َمنَالعقاب.
َ﴾ لَوووْم يَِلوووْد َولَوووْم يُولَووودْ ﴿دخدددونَأدواتَالجدددزمَرليددد مَنحدددوَ ولددد َتعدددال :ََ–ب

َ.[3اإلخالص:َ]
َ﴾ َسو ُِريِهْم َيَاتِ َوا  ِون اآْل َواقِ ﴿أنَيقبنَالسينَفيَأول مَمثنَ ول َتعدال :ََ-جـ

َ.[26َالقمر:ََ]َ﴾ ِن اْلَكيكاُب اأْلَِشرُ َسيَْعلَُموَن َغًدا مَ ﴿مَو ول :َ[53فصلت:َ]
َ﴾  ََسْوَف يَُكوُن ِلَ اًما ﴿رلي مَنحوَ ول َتعال :َ«َسوف»أنَيقبنَدخون:ََ-د

َ.[77الةر ان:َ]
َالص عب.َ- ـَ َأنَتتصنَب َنونَالتوكيدَمثن:َألستسالن 

َوللمضارعَبارتبارَأول َحالتان:
مَأول َإنَكانَالماضيَمن َأربعةَأحرَ-أ مَتَكلاداَأصدوالَافمَسواءَكاندي ض 

دنحو:َدحرجمَومضارر َي د حرجمَأمَكانَبعضااَزاهداامَنحدو:َأ َ مَومضدارر َرَ ك 
َم.رَ كَ ي َ

ي ة تالَأول َإنَكانَماضي َأ نَمدنَأربعدةَأحدرفمَمثدن:َكتدبَيكتدبمَأوََ-ب
َأكثرَمنَأربعةَأحرفَنحو:َانطل َينطل .
*َ*َ*َ

 عالما   عل األمر
لطلبمَمعَ بونَياءَالمخاطبةمَأوَنونيَالتوكيددَومنَرالمات :َالداللةَرل َا
ي َعْي ًا ﴿الثقيلةمَأوَالخةيةةمَ انَتعال :َ َ.[26مريم:َ]َ﴾  َُكِلن َواْشَربِن َوقَر ِ

مَفاألفعدان:َكلديمَواشدربيمَ[69النحدن:ََ]َ﴾ ثُومك ُكِلون ِموْن ُكول ِ الثكَموَرا ِ  ﴿و ان:َ
اءَالمخاطبدةمَمدعَالداللدةَوالددلينَرلد َذلدكَ بدونَيدَ–لحمرََ–و ريمَواسلكيَ
َرل َالطلب.

الخةيةدةمََ–مدعَداللتد َرلد َالطلدبَبصديغت ََ–و بونَالةعنَلندونيَالتوكيددَ
. مَوالثقيلةَنحو:َأ بلن  َنحو:َأ بل ن 

فددإنَدل ددتَالكلمددةَرلدد َالطلددبَدونَ بددونَيدداءَالمخاطبددةمَأوَإحددد َنددونيَ
َ) (َبمعن :َاسكتمَو)م  ت بمعن :َاكةفمَومدنَالتوكيدَكانتَاسمَفعنمَمثن:َ)ص  ت

ل م مَ اتمَتعانمَوفيااَالخالفَكالتالي: َأفعانَاألمر:َ  
َهلمك: -1

 وفيااَلغتان:
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دن دَإلد َ«َاهت»اسمَفعنَأمرَبمعن َاألولى:  إذاَالتزمتَحالةَواحددوَولدمَت س 
ن د تَلمةردمَأوَلجمارةمَمثنَ ول َتعدال :ََمالضماهرمَوالَيختلفَلةظاا سواءَأ س 

ْخَوا ِِهْم َهلُمك َِّلَْي َاَواْلقَا ِِلينَ  ﴿ أي:َاهتدواَإليندامَو ديَلغدةَأ دنََم[18األحدزاب:َ]َ ﴾  إِلِ
 .(1)الحجاز؛َألنامَيقولون:َ ل م َللواحدمَواالثنينمَوالجمارةَرل َلةظَواحد

َ ديَمسدندوَالثا ية:  دن  فعدنَمثدنَسداهرَاألفعدانمَفتلحقاداَالضدماهرَبحسدبَم 
ددوامَو دديَل ألناددمَيقولددونَللواحددد:َ ل ددم مَ»غددةَبندديَتمدديم؛َإليدد مَفيقددان:َ لددم مَ لمُّ

مَوللواحدد دن  م  امَوللجمارة:َ لموامَولجمارةَالنسدوو:َ لم  ديمَوولالثنين:َ ل م  ل م     َ:
َيداَامدرأومَ دن  َيداَرجدانمَو ل م   ن  وإنماَ يَ)ل م (َلحقتااَالااءمَفعل َ ذاَتقون:َ ل مُّ

َيدداَنسددوومَفيكددونَبمنزلددةَسدداهرَاألف ن ددان  م   ددذاَالددرأيَأشددارََمَوإلدد (2)«عددان ل م 
َلغدةَبنديَتمديم؛َألناداَرندد مَ»سيبوي َبقول :َ و دَتدخنَالخةيةةَوالثقيلةَفديَ ل دم 

؛َ دن  م  ديمَو لم  دامَو لم   ل م  ل دم مَو   مَكماَتقدون:َ   ن  يمَوارد د  د   د امَور  د مَور  بمنزلةَر 
لفَلكثروَاسدتعمالامَبي مَولكنامَحذفواَاألنوالااءَفضلةمَوإنماَ يَ) ا(َالتيَللت

َ.(3)« ذاَفيَكالمام
َها : -2

اَإالَفيَ) ات و ا(. َتقون:َ اتيمَ اتيامَ اتينمَ اتوامَوالتاءَمكسوروَداهما
َتعال: -3

مَتعاليددامَتعددال وامَت َ ددامَوداللددةَ دداتينَنَ يَ ال َع ددتقددون:َتعددال ي  مَوالددالمَمةتوحددةَداهما
طبدةَدليدنَرلد َكونامداَالكلمتين:َ داتمَتعدانمَرلد َالطلدبَو بولامداَيداءَالمخا

َفعنَأمر.

 الحرف: :الثالث من أ واع الكلمة
َ.(4)و وَلةظَيدنَرل َمعن َفيَغيرهَالَفيَنةس 

ب ددنَشدديهااَمددنَرالمدداتَاالسددممَوالَمددنَرالمدداتَ ورالمددةَالحددرفَأندد َالَي ق 
َالةعنمَمثن:َ نمَولممَوفي.

*َ*َ*َ

 أ واع الحروف
َوالحروفَثالثةَأنواع:

َ وع مختص باألسماء: -أ
دالَيدخنَإالَرليادامَفيعمدنَفيادامَو دي:َحدروفَالجدرمَولدذلكَجَ  دَنَ ع  َفَ رَ ح 

 رالمةَرل َأنَماَبعدهَاسم؛َألنَالجرَخاصَباألسماء.الجرَ
َ وع مختص باأل عال: -ب

الَيدخنَإالَرليااَفيعمدنَفياداَو دو:َأدواتَالجدزمَوالنصدبمَمثدنَ دونَ ََ
َ  ﴿ونحددوَ ولدد َتعددال :ََ[3َالص:َاإلخددَ]َ﴾ لَووْم يَِلووْد َولَووْم يُولَوودْ  ﴿تعددال :َ لَووْن يَ َوواَل هك

                                                 
 .3/529مَوينظر:َالكتابمَلسيبوي :3/25َالمقتضبمَللمبرد:َ( 1)
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)لم(مَ)لن(َحرفان؛َألناماَرمدالَالجدزمَوالنصدبََنَ مَفكنَمَ [37الحج:َ]َ﴾ لُُحوُمَها
َفيماَبعد ماَمنَاألفعان.

  وع مشترك يدخل على األسماء واأل عال: - ـج
ْ َسانِ  ﴿مثن:َ نمَنحوَ ول َتعال :َ مَفقدَدخدنَ[1َنسدان:اإلَ]َ﴾ َهْل أَتَى َعلَى اإْلِ

مَفقددَ[108َاألنبيداء:ََ]َ﴾  ََهوْل أَْ وتُْم ُمْسوِلُمونَ  ﴿رل َالةعدنمَو ولد :َ«َ ن»الحرفَ
َوَما ُكْ َ  لَوَدْيِهْم َِّْي  ﴿رل َاالسممَو)ما(مَنحوَ ول َتعال :َ«َ ن»دخنَالحرف:َ

مَ[44َ نَرمران:ََ]َ﴾ ْم َِّْي يَْختَِصُمونَ يُْلقُوَن أَْقاَلَمُهْم أَيُُّهْم يَْكفُُل َمْريََم َوَما ُكْ َ  لََدْيهِ 
م  ِلْلعَبِيودِ  ﴿حيثَدخلتَ)ماَ(َرل َالةعدنمَو ولد :َ َ[46َفصدلت:ََ]َ﴾ َوَموا َربُّوَك بَِظوالك

َفقدَدخلتَ)ما(َرل َاالسم.
والحروفَ ليلةَفيَبنيتاامَو يَمنَاألحاديةَإل َالخماسيةمَو يَفديَاللغدةَ

َالعربيةَالَتكادَتبلغَالمهة.

* * *
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  باب
 المعرب والمب ن

 أواًل: الب اء
 تعريفه:

ادَبااَالثبوت. َالبناءَلغة:َوضعَشيءَرل َشيءَرل َصةةَي ر 
مدداَجدديءَبدد َالَلبيددانَمقتضدد َالعامددنَمددنَشددب ََو وون اصووفالح ال حووويين:

اإلررابمَمنَحركةمَأوَحرفمَأوَسكونمَأوَحذفمَوليرَحكايةَأوَاتبارااَأوَ
اَمنَسكونين. مَأوَتخلصا  نقالا

 لمب ن:وا
 وَماَالَيتغيرَشكنَ خرهمَولوَاختلةتَالعوامنَالداخلةَرلي مَأوَ دوَمداَالَ
يتغيددرَشددكنَ خددرهَمامدداَتغي ددرَمو عدد َفدديَالكددالممَفددالامزوَفدديَ ددؤالءَمكسددوروَ
مَ مَومررتَبادؤالء  مَورأيتَ ؤالء  امَولوَاختلةتَالعوامنمَمثن:َجاءَ ؤالء  داهما

يةَفيَمحنَرفدعَفاردنمَومدعَذلدكَلدزمَفةيَالمثانَاألون:َو عتَكلمةَ ؤالءَمبن
 خر اَالكسرمَفاي:َمبنيةَرل َالكسرَفيَمحنَرفعَفارنمَوفديَالثداني:َو عدتَ
َب َمبنيًّاَفيَمحنَنصبمَومعَذلكَلزمَ خر اَالكسدرمَفادي:َمبنيدةَرلد َ مةعوالا
اَمبنيًّاَفيَمحنَجرمَومعَ الكسرَفيَمحنَنصبمَوفيَالمثانَالثالث:َو عتَاسما

َالكسرمَفاي:َمبنيةَرل َالكسرَفيَمحنَجر.ذلكَلزمَ خر اَ
َإذنَمبنيةَللزومَ خر اَحالةَواحدوَوفيَكنََالتراكيب.َ«َ ؤالءَ »فكلمةَ

*َ*َ*َ
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 المب ن من الكلما 
 أواًل: الحرف:

و ددذاَمدداَرليدد َاإلجمدداع؛َإذَلدديرَفيدد َمدداَيقتضدديَ»والحددروفَكلادداَمبنيددةَ
منَالمعانيَماَيحتاج هَ  ر  ؛َألنَالحدرفَ(1)«إل َاإلررابَاإلرراب؛َألن َالَي ع ت و 

وحدهَالَيؤديَمعن َفيَنةس مَوإنماَيدنَرل َمعن َفيَغيرهمَبعددَوضدع َفديَ
َجملة.

والحروفَمبنيةَرل َماَتلةظَب مَفت ب ن  َرل َالسكونَإذاَكانَ خر اَساكناامَ
مَ دامَنحدو:َ)إن  (مَوت ب ن  َرلد َالةدتالَإنَكدانَ خر داَمةتوحا مَور ن  مَوك م  ن  نحو:َ)م 

امَنحو:َ)منذ (.لكنَ  (مَوت ب ن  َرل َالضمَإذاَكانَ خر اَمضموما ب  َمَر 
 قال ابن مالك:

 َوُكووووولُّ َحوووووْرف  ُمْسوووووتَِح   ِلْلبِ َوووووا
 

ِ أَْن يَُسووووووكك َا   َواأْلَْصووووووُل  ِوووووون اْلَمْب ِوووووون 
 

 نَ يَأسدماءمَأوَحدروفمَومنادا:َ)إذمدا(مَ)مامدا(مََ؛واختلةواَفيَبعضاا
َ.(2)ورجالَابنَ شامَأنااَأسماء

َ.(3)و)ما(َالمصدريةمَو)لما(َالرابطةمَورجالَابنَ شامَأناماَحرفانَ

 ثا يًا: الفعل الماضن:
 ول َأحوان:

َالب اء على الفتح: -1
َمحمددَضدية مَكانَإذاَ صحيالَاآلخرَولمَيتصنَبديخرهَشديءمَمثدن:َصدافال 

َ نددَ َالضيفَفيَالحجرومَأوَاتصلتَب َتاءَالت نيثَالسداكنةمَمثدن:َ ال دت  وجلر 
 مَأكرمتَفاطمةَجاري ت اامَأوَاتصلتَب َألفَاالثندينمَمثدن:َالشدا دانَ داالَالح

مَ مَنددان  مَ ددان  مَجلددر  الحدد مَوالمحمدددانَضددرب اَاللددصمَفيعددربَكددنَمددن:َ)صددافال 
َماضيااَمبنيًّاَرل َالةتال. (َفعالا َضرب 

َالب اء على السكون: -2
رنمَمثن:َي ب ن  َرل َالسكونَإذاَاتصنَب َضميرَرفعَمتحركمَنحوَتاءَالةا

َ َرلد َالتوفيد مَو)ندا(َالدالدةَرلد َالةدارلينمَنحدو:َ ت  َبالنجدا مَوشدكر  ت  فرح 
ناَفيَرحلةَطيبةمَوركبناَسياروَفاخرومَأوَ)نونَالنسوو(مَنحدو:َالطالبداتَ خرج 

َماضديااَحَ ت َالَ  بَكنَمنَ)فر مَشكر(َفعدالا َفيَالمسابقةمَفي ع ر  ن  َبالجامعةمَوف ز  ق ن 
التصال َبتاءَالةارنمَوكذلكَكدنَمدنَ)خدرجمَركدب(َي ع دربَمبنيًّاَرل َالسكونَ

َماضيااَمبنيًّاَرل َالسكونَالتصال َبـ:َ)نا(َالدالةَرل َالةارلينمَوكذلكَكنَ فعالا
َماضيااَمبنيًّاَرل َالسكونَالتصال َبنونَالنسوو. َمن:َ)التح مَفاز(َيعربَفعالا

                                                 
 .1/65شر َاألشمونيَ( 1)
 .1/330مَ)ماما(:1/87َر:َمغنيَاللبيبَ)إذَما(:َظَ ن َي َ( 2)
 .1/281مَ)لما(:1/305َينظر:َمغنيَاللبيبَ)ما(َالمصدرية:َ( 3)
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رلد َ خدرهمََمبنديَرلد َفدتالَمقدد رَ–فيَإردرابَمداَسدب ََ–ولكَأنَتقونَ
منددعَمددنَظاددورهَاشددتغانَالمحددنَبالسددكونَالعددارا؛َلدددفعَكرا ددةَتددواليَأربددعَ

َمتحركاتَفيماَ وَكالكلمةَالواحدو.
 الب اء على الضم: -3
ن دد َالةعددنَالماضدديَرلدد َالضددمَإذاَاتصددلتَبدد :ََََ مَمثددن:َواو الجماعووةي ب 

دوامَوضدرب َ واَللجاادمَوضرب واَرؤورَاألرداءمَفـ:َ)فخرج  وا(َكدنَالجنودَخرج 
َماضدديااَمبنيًّدداَرلدد َالضددممَالتصددال َبددواوَالجمارددةمَأوَمبنيًّدداَ بَفعددالا منامدداَي ع ددر 
رل َفتالَمقدرَرل َ خرهَمنعَمنَظاورهَاشتغانَالمحنَبالحركةَالمناسبة؛َألنَ

 الواوَالَيناسبااَإالَضمَماَ بلاا.
َالب اء على الفتح المقدكر: -4

إذاَكانَمعتدنَاآلخدرَبداأللفمَنحدو:ََيبن َالةعنَالماضيَرل َالةتالَالمقد رم
َ َفعدالا َمدنَ)نداد مَرداد (َي عدرب  َأخداهمَفكدن  ناد َالمناديَللجاادمَوراد َرلي 

َماضيااَمبنيًّاَرل َالةتالَالمقدر؛َألن َمعتنَاآلخرَباأللف.

 ثالثًا:  عل األمر:
َول َأربعةَأحوانمَتةصيلااَكاآلتي:

َالب اء على السكون: -1
 فيَالحالينَاآلتيين:َي ب ن  َرل َالسكون

مَفعنَأمدرَ«اكتبَ »مَمثن:ََّيا كان صحيح اآلخر ولم يتصل بآخرم شنء -أ
َفيَطلبَالعلممَ َلدنياكَو خرتكمَواجتاد  مبنيَرل َالسكونمَونحوَ ولك:َارمن 

(َفعنَأمرَمبنيَرل َالسكونَلعدمَاتصال َبشيء. مَاجتاد  َفكنَمنَ)ارمن 
َ]َ﴾ َوقُْلوَن قَوْواًل َمْعُرو ًوا ﴿ َتعدال :َمَنحوَ ولدَّيا اتصل  به  ون ال سوة -ب

مَفكدنَمدنَ) لدنمَ درن(َفعدنَ[33األحزاب:ََ]َ﴾ َوقَْرَن  ِن بُيُوتُِكنك  ﴿وَم[32األحزاب:َ
َأمرَمبنيَرل َالسكونمَالتصال َبنونَالنسوو.

َالب اء على حيف ال ون: -2
َ:فعنَاألمرَرل َحذفَالنونَفيَالحاالتَاآلتية:َإذاَاتصلتَب َ ي ب ن 

َوُكلُووا  ﴿مَنحدو:َ ومدواَيداَرجدانمَونحدوَ ولد َتعدال :َواو الجماعوة –أ 
اْرَكعُووا َواْسوُجُدوا  ﴿مَونحدوَ ولد :َ[187َالبقدرو:ََ]َ﴾ َواْشَربُوا َحتكوى يَتَبَويكَن لَُكومْ 

مَفيقدانَفديَكدنَفعدنَمدنَاألفعدانَ[77َالحدج:ََ]َ﴾ َواْعبُُدوا َربكُكْم َواْ عَلُوا اْلَخْيرَ 
افعلدوا(:ََ–اربددواََ–اسدجدواََ–اركعدواََ-اشدربواَ–كلواََ–ومواَالسابقةَ) 

فعنَأمرَمبنيَرل َحذفَالنونمَوواوَالجمارة:َضميرَمتصدنَمبنديَرلد َ
 السكونَفيَمحنَرفعَفارن.

اْيَهبَا َِّلَى  ِْرَعْوَن َِّ كوهُ  ﴿مَنحو:َ ومامَومن َ ول َتعال :َألف االث ين -ب
بددامَفعددالَأمددرَمبنيددانَرلدد َحددذفَالنددونَمَواذ « ومددا»فددـََ[43َطدد :َ]َ﴾ َفغَووى

التصالاماَب لفَاالثنينمَوألفَاالثنينَضميرَمتصنَمبنيَرل َالسكونَفيَ
 محنَرفعَفارن.
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 َُكِلوون  ﴿مَنحددو:َ ددوميَيدداَفتدداومَونحددوَ ولدد َتعددال :َيوواء المخافبووة - ـجوو
ي َعْي ًوا َ–اشدربيََ–كلديََ–مَفاألفعدانَ) دوميَ[26َمدريم:ََ]َ ﴾ َواْشَربِن َوقَور ِ

ري(:َكلادداَأفعددانَأمددرَمبنيددةَرلدد َحددذفَالنددونَالتصددالااَبيدداءَالمخاطبددةمَ دد
َوياءَالمخاطبةَضميرَمتصنَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَفارن.

 الب اء على حيف حرف العلة من َخرم: -3
دََ َ َيداَرجدنمَواس  دش  فديَالخيدرَيداََعَ وذلكَإذاَكانَمعتنَاآلخرمَنحدو:َاخ 

اْدُع  ﴿ونحدوَ ولد :ََ[72َطد :َ]َ﴾ ِض َموا أَْ وَ  قَواض   َواقْ  ﴿فت مَونحوَ ول َتعدال :َ
مَفيقدانَفديَاألفعدان:َ)اخدشمَاسدعمَا دامَادع(َ[125َالنحدن:ََ]َ﴾ َِّلَى َسوبِيِل َرب ِوكَ 

َفعنَأمرَمبنيَرل َحذفَحرفَالعلة؛َألن َمعتنَاآلخر.
 الب اء على الفتح: -4

َدر َرلد َوذلكَإذاَاتصلتَب َنونَالتوكيدَالثقيلةمَنحو:َاحةظ ن  س دكمَوأ دبل ن 
َكددريم َاألخددالقمَ َدرس ددكمَوصدداحبن  مَأوَالخةيةددةمَنحددو:َاحةظددن  االمتحددانَبجددد ت
(َفعدنَأمدرَمبنديَرلد َ مَوصداحب ن  مَواحةظ دن  مَأ دبل ن  وي قانَفيَاألفعان:َ)احةظ دن 

َرراب.الةتالَالتصال َبنونَالتوكيدمَونونَالتوكيدَحرفَمبنيَالَمحنَل َمنَاإل

 ارع:رابعًا: الفعل المض
 وي بن َرل َالنحوَالتالي:

 الب اء على الفتح: -1
اَبإحد َنونيَالتوكيدَ َمباشرا الثقيلةمَأوََ–إذاَاتصنَالةعنَالمضارعَاتصاالا

فإن َي ب ن  َرل َالةتالمَواالتصانَالمباشرَضابط َأنَيكونَمبن َالةعنََ-الخةيةةَ
يداءَالمخاطبدةمَوإالَمسندااَإل َالواحدَالَإل َألدفَاالثندينمَأوَواوَالجماردةمَأوَ

َ:) دافظ ن  كانَمعرباامَمثدانَذلدك:َألحدافظنَرلد َالصدالوَفديَو تادامَفالةعدنَ)أل ح 
فعددنَمضددارعَمبندديَرلدد َالةددتالَالتصددال َبنددونَالتوكيدددَالمباشددرومَومندد َ ولدد َ

ِ أَلَِكيووَدنك  ﴿مَونحددوَ ولدد :َ[4َالامددزو:َ]َ﴾ َكووالك لَيُْ بَووَينك  ِوون اْلُحَفَمووةِ  ﴿تعددال :َ ِك  َوتَووا
(َكنَمنامداَفعدنَمضدارعَمبنديَ[57األنبياء:َ]َ﴾ أَْص َاَمُكمْ  مَأكيد ن  ب ذ ن  مَفالةعالنَ)ي ن 

َرل َالةتالَالتصال َبنونَالتوكيدَالثقيلة.
اَللنونمَفإند َيكدونَمعربادامَكد نَيتصدنَبد َألدفَ أماَإذاَلمَيكنَالةعنَمباشرا

اَكمداَفديَألدفََاالثنينمَأوَواوَالجمارةمَأوَياءَالمخاطبةمَو دَيكونَ دذا ظدا را
اَكماَفيَواوَالجمارةمَوياءَالمخاطبة. َاالثنينمَأوَمقدرا

(مَونحدوَ ولدك:َ) دذانَالطالبدانََمثال: اتصواله بوألف االث وين: -أ )لتنجحدان  
َ مَيقومدان  َ َن  (َأصلاماَ)تنجحدان  مَويقومان   َبعملاما(َفالةعالنَ)تنجحان   ليقومان  

(َو يَنونَالتوكيدَالثقيلدةَال ف تَندونَالةعدنَللتخةيدفمَ َن  دذ  تديَ ديَنوندانمَفح 
ونقونَفيَإرراباما:َفعنَمضارعَمرفوعَورالمةَرفع َالنونَالمحذوفةَاللتقاءَ
األمثددانمَواأللددف:َضددميرَمتصددنَمبندديَرلدد َالسددكونَفدديَمحددنَرفددعَفارددنمَ
درَ نداَ والنون:َحرفَتوكيدَمبنيَرل َالةتالَالَمحنَل َمدنَاإلردرابمَلكند َك س 

َب.للم ثورَرنَالعر
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كبِعَان ِ َسبِيَل  ﴿  ول َتعال :مثال َخر:  قَاَل قَْد أُِجيبَْ  َدْعَوتُُكَما  َاْستَِقيَما َواَل تَت
نقونَفيَإرراب :َتتبعدان:َفعدنَمضدارعَمجدزومََ[89َيونر:ََ]َ﴾ الكِييَن اَل يَْعلَُمونَ 

بددالَالنا يددةمَورالمددةَجزمدد َحددذفَالنددون؛َألندد َمددنَاألفعددانَالخمسددةمَواأللددف:َ
رَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَفارنمَونونَالتوكيد:َحرفَمبنيَرل َضمي

َالةتالَالَمحنَل َمنَاإلررابمَلكن َكسرَ ناَمراراوَللم ثورَرنَالعرب.
لَتُْبلَوووُونك  ِووون أَْموووَواِلُكْم  ﴿ ولددد َتعدددال :ََمثوووال: اتصووواله بوووواو الجماعوووة: -ب

مَلَ[186َ نَرمدران:ََ]َ﴾ َوأَْ فُِسُكْم َولَتَْسوَمعُنك  َ َن  ن  َأصدلاماَ)تبل دو  َولتسدمع ن  ن  تبلدو 
دد (مَح  تَمنامدداَنددونَالةعددنَلتددواليَاألمثددانَ)نددونَالةعددنمَنددونَف َذَ تسددمعونَ َن 

التوكيد(َتبلدون نمَتسدمعون نمَفدالتق َسداكنانَ)واوَالجماردةمَوالندونَاألولد َمدنَ
ندونَالتوكيددَالثقيلددة(مَفحدذفتَالدواو؛َألنَضددمةَالحدرفَالدذيَ بلادداَتددنَرليادداَ

. مَتسمع ن  ن  َفصار:َتبلو 
:َونقونَفيَإررابادا:َفعدنَمضدارعَمرفدوعمَورالمدةَرفعد َالندونَاإلعراب

المحذوفةَلتواليَاألمثانمَوالدواوَمحذوفدةَاللتقداءَالسداكنين:َو ديَضدميرَمبنديَ
فدديَمحددنَرفددعَفارددنمَونددونَالتوكيددد:َحددرفَمبندديَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددرابمَ

َ.[87َلقصص:َاَ]َ ﴾ َواَل يَُصدُّ ككَ  ﴿ومثلاماَ
مَف صلاا:َ)تنجحينَ َن(:َاتصاله بياء المخافبة::َمثال - ـج ن  َلتنجح 
َكرا ةَتواليَاألمثانمَفالتق َساكنان.َ؛حذفتَنونَالةعنَ-
نَ َ–فصارتََ–حذفتَياءَالمخاطبةَلداللةَالكسروَ بلااَرليااََ- َ.(1)تنجح 
 الب اء على السكون: -2

ن دد َالةعددنَالمضددارعَرلدد َالسددكونَ إذاَاتصددلتَبدد َ)نددونَالنسددوو(مَمثددن:َي ب 
مَفاوَفعنَمضارعَمبنيَرلد َالسدكونَالتصدال َبندونَالنسدوومَومند َ ولد َ ن  ي ق م 

مَفيرضدعن:َفعدنَمضدارعَ[233البقدرو:ََ]َ﴾ َواْلَواِلوَداُ  يُْرِضوْعَن أَْواَلَدُهونك  ﴿تعال :َ
مبنيَرل َالسدكونَالتصدال َبندونَالنسدوومَوندونَالنسدوو:َضدميرَمتصدنَمبنديَ

َل َالةتالَفيَمحنَرفعَفارن.ر
َ.[237َالبقرو:ََ]َ﴾ َِّالك أَْن يَْعفُونَ  ﴿:َ ول َتعال :َمثال َخر

حدددرفَمصددددريَونصدددبمَمبنددديَرلددد َالسدددكونمَالَمحدددنَلددد َمدددنَ أنَ
َاإلرراب.

فديَمحدنََمسدووالتصال َبندونَالن  ََ؛فعنَمضارعمَمبنيَرل َالسكون يعةون 
لةتالَفيَمحنَرفعَمَونونَالنسووَضميرَمبنيَرل َا«أن»َـنصبَب
َفارن.

 خامًسا: بعض األسماء المب ية:
 مَمثن:َأنامَأنتمَ ومَ...َوسي تيَذكر ا.الضما ر -1
مَمثن:َ دذامَ دذهمَ دؤالءمَ...َويسدتثن َمدنَذلدكَ دذانمَأسماء اإلشارة -2

  اتانمَفاماَمعربانَ...َوسي تيَذكرَذلك.
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 ذلك.مَمثن:َالذيمَالتيمَ...مَوسي تيَالحديثَرنَاألسماء الموصولة -3
مَو دي:َإمداَأنَتكدونَحروفادامَمثدن:َإنمَلدومَإذَمدامَرنددَأسماء الشرف -4

 ابنَ شاممَوإماَأسماءمَو يَالبا يمَرداَ)أي(َفايَمعربة.
مَوكنَالكلمداتَالتديَتسدتعمنَفديَاالسدتةاامَأسدماءَمداَأسماء االستفهام -5

رددداَكلمتددينَ مددا:َ ددنمَوالامددزومَفامدداَحرفددانمَوكددنَأسددماءَاالسددتةاامَ
 .غالبااَيماَرداَكلمةَواحدوَو يَ)أي(مَفايَمعربةفايَمبنيةَف

مداَردداَاثنديَرشدرمََاألعداد المركبة مون أحود عشور َّلوى تسوعة عشور، -6
فإنَالجزءَاألونَمنااَمعربمَوالثانيَمبنديَرلديَالةدتالََ؛واثنتيَرشرو

 الَمحنَل َمنَاإلررابمَوليرَ ذاَموضعَإرراباا.
َمساما ركب من الظروف -7 َناارمَصبا    ء.مَمثن:َلين 
 مَوسي تيَالكالمَرناا.أسماء األ عال -8
 مَإذاَكانَمةرداامَوسي تيَبيان .اسم ال ال ا ية للج س -9
اَمةرداامَوسي تيَبيان .الم ادى -10        َمَإذاَكانَنكروَمقصودوَأوَرلما

 مَالَيجمعااَبابَواحدمَمثن:أسماء متفرقة -11
حمارويد (َفنقدون:َمثن:َ)سديبوي (مَ)نةطويد (مَ)«َويه»العلم المختوم بـ َ-أ

َكتبَسيبوي َكتاباامَفسيبوي :َرلمَمبنيَرليَالكسرَفيَمحنَرفعَفارن.
والَيكدونَإالَفديَالندداءمَوي ب ن د َما كان سوباا للمؤ وث علوى و ن  َعَوال،  -ب

(:َمنداد َمبنديَرلد َالضدمَالمقددرَ ب داث  مَفدـَ)خ  رل َالكسرمَمثدن:َخبداث 
محددنَنصددبَرلدد َظاددورهَالبندداءَاألصددليَرلدد َالكسددرَفدديَمددنَمنددعَ

 المةعولية.
مَأمرَما جاء على و ن  َعاِل اسم  عل -جـ  ذار  مَوي ب ن  َرل َالكسرمَمثن:َح 

 منَفعنَاألمرَ)احذر(.
مَس دجا  مَ طداممَما كان علًما على المؤ وث، علوى و ن  َعَوال -د دذام  مَمثدنَح 

َول َإررابان:َ
 أن َي ب ن  َرل َالكسرَمطلقاامَورلي َأ نَالحجاز.األول:

فعدنَمدااَمبنديَ«َجداء»:َجداءتَحدذاممَنقدونَفديَإررابادا:َمثال الر وع *
رل َالةتالَالتصال َبتاءَالت نيثمَوالتاءَللت نيثَضميرَمتصدنَمبنديَرلد َ
السكونَالَمحنَل َمنَاإلررابمَحذام:َرلدمَمبنديَرلد َالكسدرَفديَمحدنَ

 رفعَفارن.
مَفـ:َحذامَرلمَمبنيَرل َالكسرَفيَمحمثال ال صب*  َنَنصبَ:َرأيتَحذام 

 مةعونَب .
مَفـ:َحذامَرلمَمبنيَرل َالكسرَفيَمحنَجر.مثال الجر*   :َمررتَبحذام 

 .(1)أن َيعربَإررابَماَالَينصرفمَو ذهَلغةَبنيَتميمالثا ن: 
َمَإذاَدلتَرل َاليومَالساب َمباشرومَفةيااَإررابان:كلمة )أمس َ- ـَ
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 از.و ذهَلغةَأ نَالحجَماألون:َالبناءَرل َالكسرَمطلقااََ
:َفارنَمبنيَرل َالكسرَفيَمحنَرفع.مثال الر ع*  مَف مر   :َمض َأمر 
:َمةعدونَفيد َ)ظدرف(َمبنديَمثال ال صوب*  مَفدـَأمدر  :َارتكدفَمحمددَأمدر 

 رل َالكسرَفيَمحنَنصب.
َمضدافَإليد َمبنديَرلد َالكسدرَفديَمثال الخفض*  مَفـَأمدر  ذ َأمر  :َماَرأيت َم 

 محنَجر.
وتكدونَالضدمةََ–و يَلغةَبنيَتميمَ-رفَإررابَالممنوعَمنَالصالثا ن: 

مَ رالمدددةَالرفدددعمَوتكدددونَالةتحدددةَرالمدددةَالنصدددبَوالجدددرمَتقدددون:َمضددد َأمدددر 
.أمرَ َارتكفَ و َمَوماَرأيت َمذَأمر 

مَإذا(مَفت بن َ)إذ (َرل َالسكونمَبعض الظروف -12 مَحيث  مَمثن:َ)إذ مَاآلن 
(َرل َالضممَو)إذا(َرل َالسكون. َو)اآلن(َرل َالةتالمَو)حيث 

 َواْيُكُروا َِّْي ُكْ وتُْم قَِلوياًل  ََكثكوَرُكمْ  ﴿إذَظرفَللزمنَالماضي:َمثنَ ول َتعال :َ
 إذاَظرفَللزمنَالمستقبنمَمثن:َ)يز رَالشجرَإذاَأ بنَالربيع(.َ[86األرراف:َ]َ﴾

مََالظروف المبهمة التن قُِفع  عن اإلضا ة لفًظا ال مع ًى، -13 مثن:َ)فوق 
مَ بنَ  مَأمام مَخلف  َيَ وَ مَبعد (َفمثنَ ذهَالظروفَإذاَحذفَالمضافَإلي مَون َتحت 

ِ اأْلَْموُر  ﴿مثدن:ََممعناهَفيَنةرَالمتكلمَاستح َالبناءَرل َالضمَفيَ ذهَالحالة ك ِِ
َ.[4الروم:َ]َ ﴾ ِمْن قَْبُل َوِمْن بَْعدُ 

َوالمبنيَيقانَفيَإرراب :َإن َمبنيَرل َحركةَ خره.
.َفالمضمومَي ب ن  َرل َالضممَنحو: • َحيث 
• .  والمةتو َيبن َرل َالةتالمَنحو:َاآلن 
• .  والمكسورَي ب ن  َرل َالكسرمَنحو:َحذام 
• . ن  َوالساكنَي ب ن  َرل َالسكونمَنحو:َم 

*َ*َ*َ
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 ثا يًا: اإلعراب 
 تعريفه:

َالرجدنَردنَحاجتد :َأبدانَرنادامَومند َحدديثََلغة: ب  در  اإلباندةمَيقدان:َأ ر 
َ.(1)«سهاب عن  فرِ عْ تُ  بُ ي ِ والثك »:َالنبيَ

ا. َأوَرفضا َومعن َتعربَرنَنةسااَأي:َتذكرَرأيااَ بوالا
َ:أوَم:َ وَماَيتغيرَشكنَ خرهَبسببَماَيدخنَرلي َمدنَالعوامدنوالمعرب

 وَماَيتغيرَشكنَ خرهَبتغيرَوضع َفيَالكدالممَنحدو:َزيددمَفديَ ولدك:َجداءَ
تغيُّدرَزيدمَورأيتَزيداامَومررتَبزيدمَأالَتر َأنَ خرَكلمةَ)زيد(َ دَتغيرَل

َفتعددينَالرفددعمَوفدديَ العوامددنَالداخلددةَرليدد .َفةدديَالمثددانَاألون:َو عددتَفددارالا
َبدد َفتعددينَالنصددبمَوفدديَالمثددانَالثالددث:َس ددب ق تَ المثددانَالثدداني:َو عددتَمةعددوالا

َكلمةَمعربةَلتغيُّرَ خر ا.َ-إذاا–بحرفَجرَفتعينَالخةامَفـَزيدَ
ت َولوَكانَالتغيُّرَفيَغيرَاآلخرَلمَيكنَإرراباامَمثد دغ ر  ن:َ)ف لدر(َفدإذاَص 

ألنََ؛فلدورمَفدذلكَلدمَيكدنَإرراباداَ: لتَ)ف ل ي ر(َوإذاَجمعت َجمعَتكسيرَ لدت
َوإنماَفيَصيغتاا.َمالتغيُّرَليرَفيَ خرَالكلمة

أثرَظا رمَأوَمقد رَيجلب َالعامنَفديََما اإلعراب  ن اصفالح ال حويين:أو
َ.(2) خرَالكلمةمَأوَماَنزنَمنزلةَ خر ا

 وَالعالمةَالتيَتقعَفيَ خرَالكلمةمَوتحددَمو عااَمدنَالجملدةمََفاإلرراب:
أي:َتحددَوظيةتااَفياامَو دذهَالعالمدةَالَبددَأنَيتسدببَفياداَرامدنَمعدينمَولمداَ
كانَمو دعَالكلمدةَيتغيدرَحسدبَالمعند َالمدرادمَكمداَتتغيدرَالعوامدنَفدإنَرالمدةَ

َاإلررابَتتغيرَكذلك.
ا.مثال:  َذ بَمحمدَإل َالمدينةَصباحا

ندر َأنَكلمدةَ)محمددد(َمرفوردةَورالمددةَرفعاداَ ديَالضددمةمَو ديَرالمددةَ
مَفكلمةَ)محمٌد(َ يَ إررابااَالتيَتدنَرل َمو عااَأوَوظيةتااَو يَكونااَفارالا

َ(َ يَرالمةَاإلرراب.الضمةالمعربمَوالةعنَ)ذ ب(َ وَالعامنمَو)
وكذلكَكلمةَ)المدينة(َاسمَمجرورَورالمةَالجرَ يَالكسدرومَفادوَمعدربمَ

َ(َ يَرالمةَاإلرراب.الكسرةوالعامنَ وَالحرفَ)إل (مَو)
ا(َظددرفَمنصددوبَورالمددةَالنصددبَ دديَالةتحددةمَفادديَاسددمَ وكلمددةَ)صددباحا

َ(َ يَرالمةَاإلرراب.الفتحةمعربمَوالعامنَفي َ وَالةعنَ)ذ ب(مَو)
وكنَاسمَمنَ ذهَاألسماءَالمعربةَمعمونَللعامنَالذيَرمدنَفيد َاإلردرابمَ

َم َأركددانَالَبدددَأنَتكددونَمحيطادداَبادداَرندددَإررابددكَللكلمددةلددَ–إذااََ–فدداإلررابَ
َوبيانااَكالتالي:

 أركان اإلعراب:
َالعامل: -1
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و وَالذيَيجلبَالعالمةمَكـَ)ذ ب(َفيَالمثدانَالسداب مَفإناداَرملدتَالرفدعَ
ا(. َفيَ)محمد(مَوالنصبَفيَ)صباحا

َالمعمول: -2
امَالمدينة(.و وَالكلمةَالتيَتقعَفيَ خر اَالعالمةمَنحو:َ)محمدمَص َباحا

َالموقع: -3
و ددوَالددذيَيحددددَمعندد َالكلمددةمَأي:َوظيةتاددامَمثددن:َالةارليددةمَوالمةعوليددةمَ

َوالظرفيةمَوغير ا.
َالعالمة: -4

مَظدا روَ(1)و يَالتيَترمزَإل َكنَمو عَرل َمداَتعرفد َفديَأبدوابَالنحدو
َأوَمقدرومَأصليةمَأوَفررية.

 أ واع اإلعراب:
والجدرمَوالجدزممَوتنقسدمََمالرفدعمَوالنصدبَواإلررابَأربعدةَأندواع:َو دي

َإل َثالثةَأ سام:
َماَيشتركَفي َاألسماءَواألفعانمَو و:َالرفعمَوالنصب. -1
 ماَيختصَباألسماءمَو و:َالجر. -2
 ماَيختصَباألفعانمَو و:َالجزم. -3

 عالما  اإلعراب:
َ ناكَنورانَمنَرالماتَاإلرراب:

َاألول: عالما  أصلية:
َللنصبمَوالكسروَللجرمَوالسكونَللجزم.َو يَالضمةَللرفعمَوالةتحة

َ: 2)الثا ن: عالما   رعية
 نَفيَاألفعان.يو يَمنحصروَفيَسبعةَأبواب:َخمسةَفيَاألسماءمَواثن

 العالمة الدالة عليه اإلعراب 

َاأللفَفيَالمثن .َ- الرفع
 الواوَفيَجمعَالمذكرَالسالممَواألسماءَالخمسة.َ-
َ.ثبوتَالنونَفيَاألفعانَالخمسةَ-

                                                 
 .16التطبي َالنحويمَد.َربدهَالراجحيمَصَ( 1)
والحددروفَفددرعَرليدد مَوإنمدداَكانددتَالحركدداتَ دديََماألصددنَفدديَاإلرددرابَأنَيكددونَبالحركددات( 2)

َاألصنَلسببين:
َ:َأنااَأخفَوأ نَمنَالحروف.أحدهما
مداَكاندتَالكلمداتَمركبدةَمدنَحدروفَجعلدتَالعالمداتَبالحركداتَدونَالحدروفَ:َأند َلوالثا ن

 بتصرف.1/51َللمغايروَبينَتركيبَالكلمةَوالعالمةَالدالةَرل َمعنا ا.َانظر:َابنَيعيش:َ



ََ (30) 

َالياءَفيَالمثن مَوجمعَالمذكرَالسالم.َ- النصب
 األلفَفيَاألسماءَالخمسة.َ-
 الكسروَفيَجمعَالمؤنثَالسالم.َ-
 حذفَالنونَفيَاألفعانَالخمسة.َ-

 الجر
َ 

َالياءَفيَالمثن مَوجمعَالمذكرَالسالممَواألسماءَالخمسة.َ-
َالةتحةَفيَالممنوعَمنَالصرف.َ-

َالجزمَ
َ

   
 

َفيَاألفعانَالخمسة.حذفَالنونََ-
َحذفَحرفَالعلةَفيَاألفعانَالمعتلة.َ-

َ
َ

َوي تيَبيانَ ذاَفيَأبواب َكماَي تي: 

 أواًل: األسماء الستة
ددت ق ب الَ َ)كنايددةَرددنَشدديءَي س  ددن  األسددماءَالسددتةَ ددي:َأبمَأ مَحددممَفددومَذومَ  

َذكره(.
َ:َتكونَالواوَرالمةَالرفعَنيابةَردنَالضدمةمَوتكدونَاأللدفَرالمدةَّعرابها

النصددبَنيابددةَرددنَالةتحددةمَوتكددونَاليدداءَرالمددةَالجددرَنيابددةَرددنَالكسددرومَفادديَ
َمعربةَبعالماتَفرريةَفيَاألحوانَالثالثة.

ردنَ و ذهَ ديَاللغدةَالمشداوروَفديَإردرابَاألسدماءَالسدتةَبدالحروفَنيابدةَا
َالحركاتمَوتسم َ ذهَاللغةَلغةَاإلتمام.

 بالحروف: اشروف َّعرابه
ت رط َفيَإررابااَبا َلحروفَستةَشروط:وي ش 

 أن تكون مفردة: – 1
َإررابَالمثن مَباأللفَرفعاافإذاَث ن  َ ب ت  ر  َأ ر  ا.َمثدان:ََمي ت  وبالياءَنصدبااَوجدرًّ

ب دتَ ر  عتَجمعَتكسديرَأ ر  م  جاءنيَأبوانمَورأيتَأبوينمَومررتَب بوينمَوإنَج 
. مَومررتَبيباه ك  َإرراب َبالحركاتمَنحو:َجاءنيَ باؤكمَورأيتَ باء ك 

 أن تكون مكبكرة: -2
َإردرابَالمةدردَ ب دت  ر  َأ ر  ت  ر  دغ   مَ-أيَبالحركداتََ–فلوَص  يُّدك  مَنحدو:َ دذاَأ خ 

. ي  ك  َب  خ  مَومررت  ي ك  َونصرتَأ خ 
:َمرفورةَورالمةَالرفدعَ ديَالضدمةَفديَالمثدانَاألونمَومنصدوبةَََ يُّك  ف   خ 

جددرَ دديَورالمددةَالنصددبَ دديَالةتحددةَفدديَالمثددانَالثددانيمَومجددروروَورالمددةَال
َالكسروَفيَالمثانَالثالث.

َ:أن تكون مضا ة -3
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ب تَإررابَالمةردَ ر  اََ–فإنَلمَتضفمَمثن:َ)أبمَأ (َأ ر  نحدو:َ دذاََ–أيضا
َأٌبمَورأيتَأباامَومررتَب بت.

َأن تكون َّضا تها لغير ياء المتكلم: -4
َبالحركدداتَالمقدددروَ ب ددت  ر  فلددوَأضدديةتَليدداءَالمددتكلممَمثددن:َ)أبدديمَوأخددي(َأ ر 

 وسلمتَرل َأخي.َمماَ بنَالياءَنحو:َسافرَأخيرل َ
 يشترف  ن ) و :  -5
ََََ ددك  َف م  مَإن  ددك  َبالحركدداتمَنحددو:َ ددذاَف م  ب ددت  ر  أنَتخلددوَمددنَالمدديممَوإالَأ ر 

. ك  َرل َف م   نظيٌفمَجرتَكلمةَالح   
 ويشترف  ن )يو : -6
ددافَإلدد َاسددمَجددنرَظددا رمَنحددو:َذوَََ أنَتكددونَبمعندد َصدداحبمَوأنَت ض 
وذوَمانمَوذوَفضدنمَوالنكدروَتسدم َاسدمَجدنرَرنددَجمادروَمدنَالنحداومَرلممَ

امَفدالَيجدوزَإضدافةَ)ذو(َإلد َضدميرَ اَظدا را والَبدَأنَيكدونَاسدمَالجدنرَاسدما
يرجددعَإلدد َاسددمَجددنرمَمثددن:َالةضددنَذوهَأنددتمَوكددذلكَالَيجددوزَإضددافتااَإلدد َ

َمشت مَنحو:َمحمدَذوَفاضنمَوالَإل َر ل ممَنحو:َذوَمحمد.
َرنددَطوإذاَلمَتك اَموصدوالا و دذهَالََميد نَ)ذو(َبمعن َصاحبَكاندتَاسدما

ا نحددوََمتكددونَمعربددةمَبددنَتكددونَمبنيددةَويكددونَ خر دداَالددواوَرفعادداَونصددبااَوجددرًّ
َ ولك:َجاءنيَذوَ ام؛َأي:َالذيَ ام.
 مثال ما توا ر   يه الشروف:

 مثال الر ع:
َ ولنا:َجاءَأبوكمَويعربَ ذاَالمثانَكاآلتي:

َرل َالةتال.جاء:َفعنَمااَمبنيَ
ألندد َمددنََ؛أبددوك:َفارددنَمرفددوعمَورالمددةَرفعدد َالددواوَنيابددةَرددنَالضددمة

األسماءَالسدتةمَوأبدوَ)مضداف(مَوالكداف:َضدميرَمتصدنَمبنديَرلد َالةدتالَفديَ
َمحنَجرَ)مضافَإلي (.

َومثال ال صب:
َرأيتَأباك.

َمبندديَرلدد َالسددكونمَالتصددال َبتدداءَالةارددنمَوتدداءَ رأيددت:َرأ :َفعددنَمدداات
َتصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَ)فارن(.الةارن:َضميرَم

ألن َمنَاألسدماءَالسدتةََ؛أباك:َأبا:َمةعونَب َمنصوبَورالمةَنصب َاأللف
َو وَمضافمَوالكافَضميرَمتصنَمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَجرَمضافَإلي .

 ومثال الجر:
: َمررتَب بيك 

التصدال َبتداءَالةاردنمَوتداءَالةاردنََممررت:َفعنَمااَمبنيَرل َالسكون
َضميرَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَ)فارن(.
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ب بيك:َالباء:َحرفَجرمَأبي:َاسدمَمجدرورَبالبداءَورالمدةَجدرهَاليداءَنيابدةَ
ألن َمنَاألسدماءَالسدتةمَو دوَ)مضداف(مَوالكداف:َضدميرَمتصدنََ؛رنَالكسرو

َمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَجرَ)مضافَإلي (.
َْ َكبِيوورْ َوأَ ﴿َومددنَأمثلددةَمدداَاكتملددتَفيدد َالشددروط:َ ولدد َتعددال : َ﴾ بُو َووا َشووْي

َ.[23القصص:َ]
َِّْي قَالُوا لَيُوُسُف َوأَُخومُ أََحوبُّ َِّلَوى أَبِي َوا ِم كوا َو َْحوُن ُعْصوبَةْ َِّنك أَبَا َوا ﴿و ول :َ

َ.[8َيوسف:ََ]َ ﴾ لَِفن َضاَلل  ُمبِين  
 َّعرابان َخران لألسماء الستة:

 القصر: -1
امَومن َ ونَالشارربَباأللفَرفعاامَونصباامَورَ عَ و وَأنَت َ َ:(1)جرًّ

ددددددددددددددا أ ب دددددددددددددداَأ ب ا   دددددددددددددداَو  َأ ب ا    إ ن 
 

دددددا  َغ اي ت ا   دددددد  ج  َب ل غ ددددداَف ددددديَالم     دددددد 
 

وأ ت ديَفياداَبداأللفََمجاءتَمجروروَباإلضدافةَ–الثانيةَ–فةيَ ول :َ)أبا ا(َ
رل َلغةَالقصر.َتقون:َجاءَأباهمَورأيتَأبداهمَومدررتَب بداه.َفكلمدةَ)أبداه(َفديَ

مرفورةمَوفيَالمثانَالثانيَمنصوبةمَوفيَالثالدثَمجدرورومَوفديَالمثانَاألونَ
َبحركداتَ ب  امَي ع در  اَمقصورا َلزمتااَاأللفَو يَلغةَالقصرمَأي:َجعلتَاسما كن ت

 .(2)مقدروَرل َ خره
 ال قص: -2

و وَحذفَ)الواومَواأللفمَواليداء(مَواإلردرابَبالحركداتَالظدا روَتقدون:َ
.َومن َ ونَالشاررَ ذاَأ بكمَورأيتَأ ب كمَونظرتَإل  َ:(3)أ ب ك 
مَ  دددددر  َف ددددديَال ك  ي  دددددد  ت دددددد  َر  َا    ب   ب ددددد  

 
ل ددددددمَ   دددددداَظ  ف م  دددددداب   َأ ب دددددد َ  َي ش  ددددددن  م   و 

 
فقولدد :َ)ب بدد (َجدداءتَرلدد َلغددةَالددنقصَبحددذفَاليدداءَمناددامَوإررابادداَأنادداَ
َورالمددةَالنصددبَ ددب ت  مجددروروَورالمددةَالجددرَالكسددرومَوكددذلكَ ولدد :َ)أ ب دد  (َن ص 

َلحروف.الةتحةَدونَا
(َلديرَلد َإالَ و ذهَاللغاتَأشار ا:َاإلتماممَثمَالقصرمَثمَالنقصمَلكنَ)  ن 

َإررابانمَ ما:َ
َ  ندَاإلتمام:َإذاَجاء ن يدكَ بَتَ مدررَ اكمَومضافااَنقون:َ دذاَ ندوكمَإن  .َو دوَا 

َ لين.
ن دددكمَ   َ ن دددكمَإن  بَبالحركددداتمَنحدددو:َ دددذاَ   دددر  الدددنقص:َو دددوَاألشدددارمَوي ع 

.َمنَالنقصي َع َلمَتضفَت ََومررتَبان كمَفإذا   ذاَ  ن 
 قال ابن مالك:

                                                 
مَومغني1/18َمَواإلنصاف:1/72َمَوشر َاألشموني:1/53َوردَ ذاَالبيتَفيَشر َالمةصن:َ( 1)

 .1/38اللبيب:َ
 أ مَحم.َم ذهَتكونَفيَثالثةَأسماءَو ي:َأبَولغةَالقصر( 2)
 .1/18انظر:َاإلنصاف:ََ(3)
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 َواْر َوووووْع بِوووووَواو  َواْ ِصوووووبَنك بِووووواأْلَِلفْ 
 

 َواْجُرْر بِيَواء  َموا ِموَن اأْلَْسوَما أَِصوفْ  
 

 ِموووووْن َياَك )يُو  َِّْن ُصوووووْحبَةً أَبَا َوووووا
 

 َواْلفَوووووُم، َحْيوووووُث الِمووووويُم ِمْ وووووهُ بَا َوووووا 
 

 َهووُن )وَ )أَْب ، )أَْخ ، )َحووْم ، َكووَياَك 
 

 َوالوو كْقُص  ِوون َهووَيا اأْلَِخيووِر أَْحَسوونُ  
 

 َو ِووووووووون )أَب  ، َوتَاِليَْيوووووووووِه يَْ وووووووووُدرُ 
 

 َوقَْصوووووُرَها ِموووووْن  َْقِصوووووِهنك أَْشوووووَهرُ  
 

ْعووَراِب: أَْن يَُضووْفَن الَ   َوَشووْرُف َيا اإْلِ
 

 ِلْليَووووا َكَجووووا أَُخوووووو أَبِيووووَك َيا اْعوووووتِالَ  
 
*َ*َ*َ

 هثا يًا: المث كى والملح  ب
 تعريف المث ى:

َرل َاثنينَأوَاثنتينَوأغن َرنَالمتعاطَ  َ.(1)نَ يَ ة َ وَماَدن 
وكذلكَفاطمتانَفإن َيغنديَردنََمفإن َيغنيَرنَزيدَوزيد«َالزيدان»َمثاله:

َفاطمةَوفاطمة.
َ:َّعرابه

امَتقون:(2)ويعربَالمثن َباأللفَرفعاا َمَوبالياءَنصبااَوجرًّ
رفددوعَمَورالمدةَرفعدد َاأللدف؛َألندد َ:َفاردنَم)ال يوودان جداءَالزيدددانمَفدـَ*َ

َمثن مَوالنونَرواَرنَالتنوينَالذيَفيَالمةرد.
َ؛(:َمةعدونَبد َمنصدوبمَورالمدةَنصدب َاليداءال يدينرأيتَالزيدينمَفـَ)*َ

َألن َمثن .
ألندد ََ؛(:َالزيدددين:َاسددمَمجددرورَورالمددةَجددرهَاليدداءال يوودينمددررتَبددـَ)*َ
 مثن .

 الملح  بالمث ى:
 ضابفه:

َمَوألةاظ َ ي:(3)صوروَالمثن َولمَيستوفَشروط َكنَماَكانَرل 

                                                 
ينظر:َ مدعَالاوامدع:َ«َبزيادوَفيَ خرهَصالالَللتجريدَرنااَورطفَمثل َرلي »زادَالسيوطي:َ( 1)

1َ–َ40. 
ألنَالةتحدةَجزؤ دامَوكدذلكََ؛ألنَالضمةَجزؤ امَوينصدبَبداأللفَ؛كانَاألصنَأنَيرفعَبالواو( 2)

 .4/138اَبين َوبينَالجمع.َينظر:َشر َالمةصن:َامَرفعواَالمثن َباأللفَتةريقاَالجمعَولكن
َ: شروطَالمثن( 3)
نحو:َ ومَ ي.َأماَ ذانمَواللتانمَفقدَوردتَرنَالعربَ كذاََمفالَيثن َالمبنيَماأنَيكونَمعرباََ-1

َمعربة.
َامَفالَيثن َجمعَالمذكرَالسالمَوالَجمعَالمؤنثَالسالم.أنَيكونَمةردَاَ-2
َأنَيكونَنكرو.َ-3
َأنَيكونَغيرَمركبمَفالَيثن َنحو:َشابَ رنا ا.َ-4
َاَلآلخرَموافقةَتامةَفيَالحروفَوردد اَوضبطاا.أنَيكونَكنَمنَالمةردينَموافقاََ-5
َاَلآلخرَفيَالمعن .أنَيكونَكنَمنَالمةردينَموافقاََ-6



ََ (34) 

 اث ان واث تان: -1
مَويعربانَإردرابَ(1)وسببَإلحا اماَبالمثن َأناماَالَواحدَلاماَمنَلةظاما

َالمثن .
(َفارددنَمرفددوعَورالمددةَرفعدد َاث ووانفددـَ)َمتقددون:َحضددرَاثنددانَمددنَالطددالب

ير:ََ]َ﴾ ْرَسْل َا َِّلَْيِهُم اثْ َْينِ َِّْي أَ  ﴿مَومن َ ونَ َتعال :َ ألن َملح َبالمثنَ؛األلف

َألن َملح َبالمثن .َ؛مَفـَ)اثنين(َمةعونَب َمنصوبَورالمةَالنصبَالياء[14َ
 «:للمؤ ث»كلتا « للميكر»كال وكلتا: كال  -2

َاَرل َالمثن َبالَزيادو.موسببَإلحا اماَبالمثن َداللتا
تاَالسدمَظدا رَويعربانَإررابَالمثن َبشرطَأنَتضافاَلضدميرمَفدإنَأضدية

َاَإررابَالمقصورَأيَ)تقدرَرلياماَرالماتَاإلرراب(.ت َب َرَ أرَ 
َماَتوافرتَفي َالشروط:مثال: 

)كال مددا(َتوكيدددَمعنددويَمرفددوعمََـ:َجدداءَالددرجالنَكال مددامَفددمثووال الر ووع
َألن َملح َبالمثن .َ؛ورالمةَرفع َاأللف

َممنصدوب(َتوكيددَمعندويَكليهموا:َرأيدتَالدرجلينَكليامدامَفدـ)مثال ال صب
َألن َملح َبالمثن .َ؛ورالمةَنصب َالياء

َم(َتوكيددَمعندويَمجدروركليهموامدررتَبدالرجلينَكليامدامَفدـَ)َمثال الجور:
َألن َملح َبالمثن .َ؛ورالمةَجرهَالياء

(َإلد َاالسدمَالظدا رَكال وكلتا*َإضافتاماَإل َاالسمَالظا ر:َوإذاَأضيةتَ)
َ.(2)أللف(أ رربتاَإررابَالمقصورَ)بحركاتَمقدروَرل َا

َ:مثال
(َفاردنَمرفدوعَورالمدةَرفعد َالضدمةَالمقددروَكوال*َجاءَكدالَالدرجلينمَ)

َرل َاأللف.
(َمةعدونَبد َمنصدوبمَورالمدةَنصدب َالةتحدةَكوال*َرأيتَكالَالرجلينمَ)

َالمقدرو.
(َاسدمَمجدرورَبالبداءَكال(َالباءَحرفَجرَ)بكال*َمررتَبكالَالرجلينمَ)

 ظاور اَالتعذُّر.ورالمةَجرهَالكسروَالمقدروَمنعَمنَ
)الددرجلين(َفدديَالمواضددعَالثالثددة:َاسددمَمجددرورَباإلضددافةَورالمددةَجددرهَ

َالياء.
 قال ابن مالك:

 بِوووووواأْلَِلِف اْر َووووووعِ المثَ كووووووى، َوِكووووووالَ 
 

 ََِّيا بُِمْضوووووووووَمر  ُمَضوووووووووا ًا ُوِصوووووووووالَ  
 

                                                                                                                            
َ َكلمةَشمر.ن َث َأنَيكونَل َثانَفيَالكونمَفالَت ََ-7
 غناءَرنَتسميت َبغيره.ردمَاالستَ-8
َاو ندداكَمددنَيجعلامدداَمثنًّدد َحقيقيًّددَمذكددرَصدداحبَالامددع:َأنَإلحا امدداَبددالمثن َلغددةَبندديَتمدديم( 1)

 .11/41الامع:ََ:ن.َانظراث ََ ماومةرد
َيأخويكمَومدررتَبكلدكالَن:َجاءَوفيقولَ–اَأيضَاَ–و دَأجرت َكنانةَمجر َالمثن َمعَالظا رَ( 2)

 .1/41َ:مَوانظر:َ معَالاوامع1/67َ: َالتساينمَالبنَمالكأخويك.َشرَيأخويكمَرأيتَكل
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 ِكْلتَووووووا َكووووووَياَك، اثْ َوووووواِن َواثْ َتَوووووووانِ 
 

 َكووووووووواْب َْيِن، َواْب َتَوووووووووْيِن يَْجِريَوووووووووانِ  
 

 َوتَْخلُوووُف اليَوووا  ِووون َجِميِعَهوووا اأْلَِلوووفْ 
 

ا َو َْصوووبًا بَْعوووَد  َوووتْح  قَوووْد أُِلوووفْ    َجووورا
 
*َ*َ*َ

 ثالثًا: جمع الميكر السالم
 تعريفه:

بزيدادوَفديَ خدره.ََينَ ةَ  وَماَدنَرل َأكثدرَمدنَاثندينمَوأغند َردنَالمتعداطَ 
اَلسالمةَمةردهَرندَالجمعَمنَالتكسير. َوسميَسالما

 َّعرابه:
َبالياء.َيرفع رُّ َبالواومَوي ن ص بَوي ج 
 :أمثلة

مَ[1َالمؤمندددون:ََ]َ﴾ قَوووْد أَْ لَوووَح اْلُمْؤِم ُوووونَ  ﴿جددداءَالمسدددلمونمََمثوووال الر وووع:* 
ألند َجمدعَمدذكرََ؛فالمسلمونمَوالمؤمنون:َفاردنَمرفدوعمَورالمدةَرفعد َالدواو

َسالم.
َ َوُهوَو َخواِدُعُهمْ َِّنك اْلُم َوا ِِقيَن يَُخواِدُعوَن  ﴿ ول َتعال :ََمثال ال صب:*  َ﴾ هك

ألند َجمدعََ؛فـَ)المندافقين(:َاسدمَإنَمنصدوبمَورالمدةَنصدب َاليداءَ[142النساء:َ]
َمذكرَسالم.

َ ﴾ َِّ كا أَْوَحْي َا َِّلَْيَك َكَما أَْوَحْي َوا َِّلَوى  ُووح  َوال كبِي ِويَن ِموْن بَْعوِدمِ  ﴿َمثال الجر:* 
 ألن َجمعَمذكرَسالم.َ؛ورالمةَجرهَالياءفـَ)النبيين(:َاسمَمجرورََ[163النساء:َ]

 قال ابن مالك: 
، َوبِيَوووا اْجوووُرْر َواْ ِصوووبِ   َواْر َوووْع بِوووَواو 

 
، َوُمووووْي ِِب    َسوووواِلَم َجْمووووعِ: )َعوووواِمر 

 
 ما يُْجَمع جمَع ميكر  سالًما:

َالَيجمعَ ذاَالجمعَإالَشيهان:
َالعَلَم لميكر عاقل: -1

مَومدنَالتركيدبمَمثدن:َمحمددمَأحمددمَبشرطَأنَيكونَخاليااَمنَتاءَالت نيدث
َزيد.

َالصفة لميكر عاقل: -2
بشرطَأنَتكونَخاليةَمنَتداءَالت نيدثَوصدالحةَلددخولاامَليسدتَمدنَبدابََ

نَالدذيَمؤنثد َرلد َوزنَ ءمَوالَمدنَبدابَف ع دال  أ ف ع نَالذيَمؤنث َرل َوزنَف ع ال 
فدالَيجمدعَ دذاََ داهم.َوالَممداَيسدتويَفيد َالمدذكرَوالمؤندثمَمف ع ل  .َنحو:َكاتب

مَوالَالصدددةةَالتددديَفياددداَالتددداءمَمثدددن:َ«م رضدددع»الجمدددعَصدددةةَلمؤندددثَمثدددن:َ
َإذَيستويَفيااَالمذكرَوالمؤنث.«َصبورَوجريال»مَوالَمثن:َ«نابغة»

 الملح  بجمع الميكر السالم:
 ضابفه:
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كنَماَكدانَرلد َصدوروَجمدعَالمدذكرَالسدالممَولدمَيسدتوفَشدروط مَومدنَ
َتلكَاأللةاظ:

َى أصحاب وهن اسم جمع:أولو: بمع  -1
ألنادداَالَمةددردَلادداَمددنَلةظاددامَولادداَمةددردَمددنَمعنا ددامَو ددوََ؛وألحقددتَبدد 
ة  َوأُولُوو بَوأْس  َشوِديد  َواأْلَْموُر َِّلَْيوِك  َواْ ُظِري  ﴿صاحبمَنحو:َ قَالُوا  َْحُن أُولُوو قُووك

َ.[33َالنمن:ََ]َ﴾ َماَيا تَأُْمِرينَ 
َأهلون: -2

 ﴿والَصددةةمَنحددوَ ولدد :ََموأ ددنَلدديرَبعل ددمألنادداَجمددعَأ ددنمََ؛وألحقددتَبدد 
َ.[11الةتال:ََ]َ﴾ َشغَلَتْ َا أَْمَوالُ َا َوأَْهلُو َا

 أََرضون: -3
ألناداَجمدعََ؛ويجدوزَإسدكانااَفديَضدروروَالشدعرمَوألحقدتَبد َمبةتالَالراء

َتكسيرَلمؤنثَالَيعقنمَ انَالشارر:
ن ددددددددددددا َأ ت ي  وتَإ ال  ددددددددددددد  ب ل  أ ي ددددددددددددةَ  َو 

َ
َت ََ ددددددددين  ض  َاأل  ر  ددددددددن  ارَ ع ل مددددددددـ  َ م  َن ددددددددز 

َ
 ألفاظ العقود من )عشرين َّلى تسعين : -4

فددالَيقددان:ََمامددنَلةظاددَاو دديَاسددمَجمددعَوليسددتَجموراددا؛َألندد َالَواحدددَلادد
شر.َ انَتعال :َ ومند َ ولد ََم[65األنةدان:َ]َ﴾ َِّْن يَُكْن ِموْ ُكْم ِعْشوُروَن َصوابُِرونَ  ﴿ر 

َ.[142األرراف:]َ ﴾ لَْيلَةً  َتَمك ِميقَاُ  َرب ِِه أَْربَِعيَن  ﴿تعال :َ
َيون، وما أشبهها:ِعل ِ  -5

 ﴿.َ انَتعال :َ-و وَأرل َمكانَفيَالجنةََ–وألحقتَألنااَاسمَلماَالَيعقنَ
ي ِوويَن َوَمووا أَْدَراَك َمووا ِعل ِيُّووونَ  مَ[19-18المطةةددين:َ]َ﴾ َكووالك َِّنك ِكتَوواَب اأْلَْبووَراِر لَِفوون ِعل ِ

ََويعامنَمعاملدةَرليدينَومداَأشدبا  َرجدالا َبد َمدنَالجمدوعمَفلدوَسدميت  ي  مداَس دم  
ين. ينمَومررتَبزيد  َبـ)زيدون(مَتقون:َ ذاَزيد ونمَورأيتَزيد 

 عالَمون: -6
َوالَ«َالعدال م»و وَاسمَلمداَسدو َ َتعدال مَو«َرالم»ومةرد اَ لديرَبعل دمت

َفايَملحقةَبالجمع.َمصةة
 س ون، وبابه: -7

 َ َالم َورو  ف ت  ذ  َرنااَتاءَالت نيدثمَولدمَي كس درمَأي:َو وَكنَاسمَثالثيَح  ا 
عَل َجمعَتكسيرَرندَالعربمَمثدن:َسدنةَأصدلاا:َسدنومَأوَسدن مَفحدذفتَمَ سَ لمَي َ

َ المااَو يَالدواوَأوَالاداءمَور د ق دتَبجمدعَالمدذكرََاَ و  رناداَتداءَالت نيدثمَوأ ل ح 
دةمََمالسالمَلتغيرَصوروَمةرد اَفيَالجمع ض  وكذلكَالقونَفيَنظاهر امَمثن:َر 

ومَوث بةمَو  لةمَونحوَذلكمَ ولد َسدبحان :َو ز  قَواَل َكوْم لَبِثْوتُْم  ِون اأْلَْرِض َعوَدَد  ﴿ر 
َ.[112َالمؤمنون:ََ]َ﴾ ِس ِينَ 
َون: ُ بَ  -8

ألنااَغيرَرلممَولحدذفَالامدزوَمدنَالمةدردَحدينَالجمدعمَفدالَيقدان:َابندون.َ
َ.[46الكاف:َ]َ ﴾ يَااْلَماُل َواْلبَ ُوَن ِ ي َةُ اْلَحيَاِة الدُّ ْ  ﴿ انَتعال :َ
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َوابلون: -9
اَوالَصةةمَوألح َب َمو وَالمطرَالغزيرَممةردهَوابن ألن ََ؛و وَليرَر ل ما

َجمعَلماَالَيعقن.َ
ا بَبالواوَرفعاامَوبالياءَنصدبااَوجدرًّ ألناداَملحقدةََ؛فاذهَالكلماتَالسابقةَت ع ر 

َبجمعَالمذكرَالسالم.
 قال ابن مالك:

 ُرو َاـْشوووووَوِشوووووْبِه َيْيوووووِن، َوبِوووووِه عِ 
 

 َوبَابُوووووووووووهُ أُْلِحوووووووووووَ  َواأْلَْهلُو َوووووووووووا 
 

 َعوووووووالَموَن، ِعل ِيُّو َووووووواأُولُوووووووو، وَ 
 

ووووووووو ُو َا   َوأََرُضووووووووووَن َشووووووووويك، َوالس ِ
 

 َوبَابُووووهُ، َوِمثْووووَل ِحووووين  قَووووْد يَووووِردْ 
 

 َيا البَووواُب، َوُهوووَو ِعْ وووَد قَوووْوم  يَفكوووِردْ  
 
*َ*َ*َ
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َ

 رابعًا: جمع المؤ ث السالم
 تعريفه:

يقان:َالجمعَالمؤنثََمالمزيدَب لفَوتاءَفيَ خرهَ وَالجمع ولاذاَيةض نَأالَ 
 ألن َيشمن:َ؛السالممَإالَرل َسبينَالتغليب

داتمَوحبل مَوحبلياتمَما لم يَْسلَْم مفردم من التغيير*  د ومَوس ج  مَمثن:َس ج 
س ط   مَوالثانيَ  ل ب تَألة َيداءمَوالثالد َو  ك  ثَوصحراءمَوصحراواتمَفاألونَتحر 

ا.   لبتَ مزت َواوا
مَكجمدددعَحمامددداتَوإصدددطبالتمَفدددالمةردَحمدددامَويشووومل جموووع المووويكر* 

َوإصطبنمَو ماَمذكران.
 وأماَالتغييرَباأللفَوالتاءَبالزيادوَليخرج:

مَمثدن:َبيدتَأبيداتمَوميدتَوأمدواتمَفدإنَالتداءَفياداَما كا   تاؤم أصولية* 
َأبياتاامَفاماَليساَمدنَجمدعَ[28َالبقرو:ََ]َ﴾ َوُكْ تُْم أَْمَواتًا ﴿أصليةمَفيقان:َ مَوس ك ن ت 
َالمؤنثَالسالم.

فاذهَالكلمات:َ)أبياتمَأمواتمَومثلااَأصوات(َتنتايَباأللفَوالتاءمَولكدنَ
اَل  ﴿التاءَأصليةمَلذلكَليستَبجمعَمؤنثَسالممَفالَتعربَإررابد .َ دانَتعدال :َ

 ِ ف صوات:َمةعونَب َمنصوبََ[2ات:َالحجر]َ﴾ تَْر َعُوا أَْصَواتَُكْم  َْوَق َصْوِ  ال كبِن 
أمواتادا:ََ[28]البقدرو:ََ﴾ َوُكْ وتُْم أَْمَواتًوا ﴿ورالمةَنصب َالةتحةمَوكذلكَ ولد َتعدال :َ

َأبياتادا:َفدـَأبياتادا:َمةعدونَبد َ خبرَكانَمنصوبمَورالمةَنصدب َالةتحدةمَوس دك ن ت 
 .منصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو

 َّعرابه:
ا.ي عربَجمعَالمؤنثَالسال َممَبالضمةَرفعاامَوبالكسروَنصبااَوجرًّ

 الملح  بجمع المؤ ث السالم:
 وضابفه:

 كنَماَكانَرل َصورت مَولمَيستوفَشروط مَو و:
:َولكنَالَواحدَلااَمنَلةظاامَمثدن:َكلما  لها مع ى جمع المؤ ث السالم -

أوالتمَلااَمةردَمنَمعنا داَو دوَ)ذات(َبمعند َصداحبةمَولديرَلاداَواحددَمدنَ
َوأُواَلُ  اأْلَْحَمووواِل  ﴿:َتعددال تقددون:َاألماددداتَأوالتَفضددنمَومندد َ ولددد ََمالةظادد

ألندد ََ؛أوالت:َمبتدددأَمرفددوعمَورالمددةَرفعدد َالضددمةَ[4الطددالق:َ]َ﴾ .َ.َ.أََجلُُهوونك 
َملح َبجمعَالمؤنثَالسالم.

(َمنصددوبمََ[6الطددالق:َ]َ﴾ َوَِّْن ُكوونك أُواَلِ  َحْموول   ﴿و ولدد :َ أوالت:َخبددرَ)ك ددن 
َألن َملح َبجمعَالمؤنثَالسالم.َ؛نصب َالكسروَنيابةَرنَالةتحةورالمةَ
دداَلمددذكرَبادداَسددميَكلمووا  توودل علووى أعووالم: َ- مددنَ ددذاَالجمددعَوصددارَرلما

ووردتَرلدد َنةددرَصدديغةَالمؤنددثمَمثددن:َأذرردداتمََمومؤنددثَبسددببَالتسددمية
فددـََ[198البقددرو:ََ]َ﴾  َووِذَيا أَ َْضووتُْم ِمووْن َعَر َووا    ﴿:َتعددال وررفدداتمَوبركددات.َ ددانَ
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ألند َملحد َبجمدعَالمؤندثََ؛ررفات:َاسمَمجرورَبعدَمنمَورالمةَجرهَالكسرو
َالسالم.

َ انَالشاررَامرؤَالقير:
ددددا ل ا  أ    َو  دددداتت ر  َأ ذ ر  ددددن  دددداَم  ت ا  ر  َت ن و 

َ
ددددال يَ ددددٌرَر  دددداَن ظ  ن دددد َد ار    َأ د  ب  َب ي ث ددددر 

َ
هَالكسرو ل حد َ؛فـَ)أذررات(َاسمَمجرورَبعدَمنمَورالمةَجر   بجمدعََألن َم 

َالمؤنثَالسالم.
 قال ابن مالك:

 َكَيا أُواَلُ  َوالكوِيي اْسوًما قَوْد ُجِعولْ 
 

 َكأَْيِرَعووووووووا    ِيووووووووِه َيا أَْيًضووووووووا قُبِوووووووولْ  
 

*َ*َ*َ



ََ (40) 

 خامًسا: المم وع من الصرف
 تعريفه:

ن عَمنَالتنوين َموذلكَمثن:َإبرا يممَومساجدمَوأحسنَم(1) وَاالسمَالذيَي م 
َوغير ا.

 َّعرابه:
ف دع ددالممنددوعَمدنَالصددرفَوتكدونَالضددمةَرالمدةَرفعدد مَوينصدبَوي ََي ر  َرَ ج 

وتكونَالةتحةَ يَرالمةَالنصدبَوالجدر.َنقدون:َإبدرا يم َخليدنَالدرحمنمَو دانَ
امْ  ﴿تعال :َ َسواَلْم َعلَوى َِّْبوَراِهيَم  ﴿:َتعدال مَو دانَ[75 ود:َ]َ﴾ َِّنك َِّْبَراِهيَم لََحِليْم أَوك

َ.[110-109الصافات:ََ]َ ﴾ َكَيِلَك  َْجِ ي اْلُمْحِس ِينَ 
فدديَالمثددانَاألونَمبتدددأَمرفددوعَورالمددةَرفعدد َالضددمةَ«َإبددرا يم»فكلمددة:َ

َمنصددوبااَورالمددةَنصددب َالةتحددةَ الظددا رومَوفدديَاآليددةَاألولدد َو عددتَاسددمَإن 
اَبعدددَرلدد مَ اَمجددرورا الظددا رومَوفدديَاآليددةَالثانيددةَو عددتَكلمددةَإبددرا يم:َاسددما

َألن َممنوعَمنَالصرف.َ؛وورالمةَجرهَالةتحةَنيابةَرنَالكسر
َويُْستَثْ ى من يلك الحكم صورتان:

مَفكلمدددةََ-1 أنَتددددخنَرليددد َ)أن(مَمثدددن:َالمسدددلمونَيصدددلونَفددديَالمسددداجد 
درَبالةتحدةمَفلمداَمفاعلممنورةَمنَالصرفَرل َوزنَ)«َمساجد» (َت ج 

َبالكسرو.ألدخلتَرليااَ) ت  ر  ف تَفج  ر  َ(َص 
ْ َساَن  ِن أَْحَسِن تَْقِويم   ﴿:َتعال أنَيضافَاالسممَمثنَ ول ََ-2  لَقَْد َخلَْق َا اإْلِ

َ.[4التين:َ]َ﴾
فكلمددةَ)أحسددنَتقددويم(:َاسددمَمجددرورَبعدددَفدديمَورالمددةَجددرهَالكسددرو؛َو ددوَ
مضافَوتقدويم:َمضدافَإليد َمجدرورَورالمدةَالجدرَ ديَالكسدرومَوفديَ داتينَ

نَوذلدكَألنَسدببَمندعَاالسدمَمدَ؛الحالتينَرادَاالسمَإلد َطبيعتد َمدنَاإلردراب
الصرفَ وَمشابات َللةعنمَفلماَأضيفَاالسمَودخلتَرلي َ)أن(َضدعفَشدبا َ

َ.(2)فرجعَإل َأصل َو وَالجرَبالكسروَمبالةعن
 قال ابن مالك:

 ِرفْ ـَ َوُجووورك بِاْلفَتَْحوووِة َموووا اَل يَْ صووو
 

 َمووا لَووْم يَُضووْف أَْو يَووُك بَْعووَد )أَْل  َرِدفْ  
 

َيَ خرَالكتاب.وست تيَالعلنَالتيَتمنعَاالسمَمنَالصرفَف
*َ*َ*َ

 سادًسا: األ عال الخمسة

                                                 
مندعَأنَغيره.َفذ بَجمارةَمنَالعلماءَإل ََواختلفَالعلماءَفيَمنعَالصرفمَ نَ وَالتنوينَأ( 1)

ألنَالتنوينَرلمَالخةةمَفلماَثقدنَاالسدمَبمشدابات َللةعدنمََ؛الصرفَيعنيَسلبَالتنوينَمنَاالسم
مندعَأنَالخةةَو وَالتنوينمَثمَتبع َالجر.َوذ بَجمارةَإل َو وَسببَمنعَالصرفمَزانَرلمَ

ألنَالةعنَالَيدخل َجرََ؛اَلآلخرالصرفَ وَسلبَالتنوينَوالجرَدفعةَواحدوَوليرَأحد ماَتابعاَ
 .1/24مَو معَالاوامع:1/58َ.َانظر:َشر َالمةصن:َـ اوالَتنوين.َ

 أن.َـالمضافَوالَرل َاالسمَالمقترنَبألنَالتنوينَالَيدخنَرل ََ؛لمَينونَاالسمَفيَالحالتين( 2)
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 تعريفها:
 دديَكددنَفعددنَمضددارعَاتصددلتَبدد َألددفَاالثنددينمَأوَواوَالجمارددةمَأوَيدداءَ

َالمخاطبةمَمثن:َيقومانمَوتقومانمَويقومونمَوتقومونمَوتقومين.
ََّعرابها:

ددبََمترفددعَاألفعددانَالخمسددة ويكددونَثبددوتَالنددونَ ددوَرالمددةَالرفددعمَوت ن ص 
مَويك ز  َونَحذفَالنونَ وَرالمةَالنصبَأوَالجزم.وت ج 

َتقونَفيَحالةَالرفع:َأنتمَتقومونَبواجبكم.
َأنتم:َضميرَمنةصنَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَمبتدأ.
ألن َمنَاألفعدانََ؛تقومون:َفعنَمضارعَمرفوعَورالمةَالرفعَثبوتَالنون

نمَالخمسةمَوواوَالجمارةَضميرَمتصنَمبنيَرل َالسكونَفيَمحدنَرفدعَفارد
َوالجملةَمنَالةعنَوالةارنَفيَمحنَرفعَخبرَالمبتدأَ)أنتم(.

بددواجبكم:َالبدداءَحددرفَجددرمَوواجددب:َاسددمَمجددرورَبالبدداءَورالمددةَجددرهَ
الكسرومَو وَمضافمَوالكافَضدميرَمتصدنَمبنديَرلد َالضدمَفديَمحدنَجدرَ

بَْي َُهَمووا بَووْرَ ْخ اَل  ﴿:َتعددال رالمددةَالجمددع.َومندد َ ولدد َ«َالمدديم»مضددافَإليدد مَو
 .[20الرحمن:]َ ﴾ ِغيَانِ يَبْ 

َ:َلنَتقومواَبزياروَاآلثارَغداا.مثال ال صب
لددن:َحددرفَنةدديَونصددبَواسددتقبانَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَ

َاإلرراب.
َ؛مَورالمدةَنصدب َحدذفَالنددون«لدن»تقومدوا:َفعدنَمضدارعَمنصدوبَبعددَ

ألن َمنَاألفعانَالخمسةمَوواوَالجمارةَضميرَمتصدنَمبنديَرلد َالسدكونَفديَ
َنَرفعَفارن.مح

بزيارو:َالباءَحرفَجرمَزيدارو:َاسدمَمجدرورَبالبداءَورالمدةَجدرهَالكسدروَ
َو وَ)مضاف(.

 اآلثار:َمضافَإلي َمجرورَورالمةَالجرَالكسرو.
قَوالُوا بَوْل لَوْم تَُكو ُووا  ﴿:َتعدال لمَتقومواَب داءَواجبكممَو ول َومثال الج م: 

 .[29الصافات:َ]َ﴾ ُمْؤِم ِينَ 
 مَو لبَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.حرفَنةيَوجز: لم

ألند َمدنََ؛فعنَمضارعَمجزومَبعدَلممَورالمةَجزم َحذفَالنون: تقوموا
 األفعانَالخمسةمَوواوَالجمارةَضميرَمتصنَفيَمحنَرفعَفارن.

الباءَحرفَجرمَوأداء:َاسمَمجرورَبعدَالباءمَورالمةَجرهَالكسدروَ: ب داء
 و وَ)مضاف(.
والكدافََمإلي َمجرورَورالمةَجدرهَالكسدروَو دوَمضدافمضافَ: واجبكم

 ضميرَمتصنَمبنيَفيَمحنَجرَ)مضافَإلي (مَوالميم:َللجمع.
 َِذْن لَْم تَْفعَلُوا َولَْن تَْفعَلُوا  ﴿:َتعال  ونَ َوقد اجتمع ال صب والج م:  ن 

َ.[24رو:البق]َ ﴾  َاتكقُوا ال كاَر الكتِن َوقُوُدَها ال كاُس َواْلِحَجاَرةُ 
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فعددنَمضددارعَمجددزوممَبعدددَلددمَورالمددةَجزمدد َحددذفَ ووـ )تفعلوووا  األولووى: 
النونمَو)تةعلوا(َالثانية:َفعنَمضارعَمنصدوبَبعددَلدنمَورالمدةَنصدب َحدذفَ

 ألن َمنَاألفعانَالخمسة.َ؛النون
َقال ابن مالك:

 َواْجعَووووْل ِل َْحووووِو يَْفعَوووواَلِن ال ُّو َوووووا
 

 اَرْ عًوووووووووا، َوتَوووووووووْدِعيَن َوتَْسوووووووووأَلُو َ  
 

 َوَحووْي َُها ِلْلَجووْ ِم، َوال كْصووِب ِسووَمهْ 
 

  1)َكلَووووْم تَُكووووو ِن ِلتَُروِموووون َمْظلََمووووهْ  
 
*َ*َ* 

 سابعًا: الفعل المضارع المعتل اآلخر
 وهو ما كان َخرم حرف علة:

 و وَثالثةَأنواع:
َجا دٌنمَفدـ:َ)يسدمو(:َما كان  ن َخرم واو قبلها ضمة -1 مَمثدن:َلدنَيسدمو 

مَ دذاََمفعنَمضارعَمنصوب دز  ورالمةَنصب َالةتحةَالظا روَرلد َالدواومَوي ج 
َرلياامَمثن:َلمََ–حرفَالعلةَ–الةعنَبحذفَالواوَ اَدليالا وبقاءَماَ بلااَمضموما

(:َفعنَمضارعَمجزومَورالمةَجزم َحذفَ يغزَاألرداءَأرضنا...َفكلمةَ)يغز 
َ«.الواو»حرفَالعلةَ

مَويرض مَوحكمد َأنَتكدونَمثن:َيخش َما كان َخرم ألفًا قبلها  تحة،َ-2
مثددن:ََموتكددونَالةتحددةَالمقدددروَرالمددةَللنصددبَمالضددمةَالمقدددروَرالمددةَللرفددع

يخش َالمؤمنَرب مَولنَيرض َالعا نَباألذ .َفالةعنَ)يخش (:َفعدنَمضدارعَ
مرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالمقددروَللتعدذرمَوالةعدنَ)يرضد (:َفعدنَمضدارعَ

َقدروَللتعذر.منصوبَبعدَلنمَورالمةَنصب َالةتحةَالم
ويكونَحذفَحدرفَالعلدةَ دوَرالمدةَالجدزممَويبقد َمداََمويجزمَ ذاَالةعن

َ:) َالمدؤمنَبالمعصديةمَفكلمدةََ)يدرا  َرلياامَمثدن:َلدمَيدرا  اَدليالا  بلااَمةتوحا
َفعنَمضارعَمجزومَبعدَلممَورالمةَجزم َحذفَحرفَالعلة.

وحكمد َأند َمثن:َيربيمَويمشيمَويبنيمََما كان َخرم ياًء قبلها كسرة،َ-3
ف عَوتكونَالضمةَرالمةَرفعَمقدرومَمثن:َيبنيَالشبابَمجدَأوطدانام فكلمدةََمي ر 

)يبني(:َفعنَمضارعَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالمقدروَللثقدنمَوينصدبَ دذاَ
َمسدلمَ دي  الةعنَوتكدونَالةتحدةَالظدا روَرالمدةَالنصدبَرلد َاليداءمَمثدن:َلدنَيبغ 

نصددوبَبددـَ)لددن(مَورالمددةَنصددب َرلدد َأخيدد مَفالةعددنَ)يبغددي(:َفعددنَمضددارعَم
َالةتحةَالظا روَرل َالياء.
:َتعدال ويكونَحذفَحرفَالعلةَرالمةَالجزمَنحوَ ول ََمويجزمَ ذاَالةعن

(:َفعدنَمضدارعَمجدزومََ[18لقمان:]َ ﴾ َواَل تَْمِش  ِن اأْلَْرِض َمَرًحا ﴿ فالةعنَ)تمدش 
َلياا.بعدَالمَورالمةَجزم َحذفَحرفَالعلةَ)الياء(.َوالكسروَدلينَر

َوتكونَرالمةَالجزمَحذفَحرفَالعلة.َمفاذهَاألنواعَالثالثةَكلااَتجزم
                                                 

 األفعانَالخمسةَت تيَرل َخمسةَأوزانَو ي:َيةعالنمَتةعالنمَيةعلونمَتةعلونمَتةعلين.( 1)



ََ (43) 

و دَوردتَأبياتَمنَالشعرَثبتَفيااَاأللفَوالياءَحانَالجزمَولكند َندادرمَ
َكقونَالشارر:

ي ةٌَ دددددم  ةٌَر ب ش  دددددي خ  ن  ددددديَش  َم  ك  دددددح  ت ض  َو 
َ

ان ي اَك   نَ َ اَي م  يرا َت ر  َ  ب ل يَأ س  َ(1)ل م 

َ
َ:و ونَاآلخر

دددددددددي َت ن م  ب ددددددددداء  األ  ن  َو  ت يدددددددددك 
َي    َأ ل دددددددددم 

َ
ي ددددادَ َ َب ن دددديَز  َل ب ددددون  دددداَال   ددددت  َ(2)ب م 

َ
فةيَ دونَالشدارر:َ)لدمَتدر (:َدخلدتَأداوَالجدزمَرلد َالةعدنمَومدعَذلدكَلدمَ

ذ فَاأللف وفيَالثانيَ)ألمَي تيك(َدخلتَأداوَالجدزمَرلد َالةعدنَمَومدعَذلدكََمت ح 
َالياء. ذ ف  َلمَت ح 

*َ*َ*َ

                                                 
و اصمَمنَكلمةَل َ الااَحينَو عَفيَأسدرَتمديممَو ددَوردَ دذاَالبيدتَفديَ بن البيتَلعبدَيغوث( 1)

 .1/118أللةية:َمَوشر َاألشمونيَرل َا5/97شر َالمةصنمَالبنَيعيش:َ
مَواستشادَبد َاألرلدم:1/119َز ير.َووردَفيَشر َاألشمونيَرل َاأللةية:َ بن  ذاَالبيتَلقير( 2)

مَوذكرَأنَالشا دَفيد َإسدكانَاليداءَمدنَ)ي تيدك(َفديَحدانَالجدزمَحمدالَلاداَرلد َالصدحيال490َ
َالمعتنَمجر َالسالمَفيَجميعَأحوال َفاستعملااَ ون  ر   ضرورو.و يَلغةَلبعاَالعربَي ج 
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 الظاهر واإلعراب المقدر اإلعراب
الكلماتَمنَحيثَظاورَرالماتَاإلررابَرلياامَورددمَظاور داَنوردان:َ
نوعَتظارَرلي َالعالماتَو وَالكلماتَصدحيحةَاآلخدرمَمثدن:َمحمددمَويلعدبمَ
ونوعَالَتظارَرليد َرالمدةَاإلردرابَالتديَيقتضديااَمو عاداَفديَالجملدةمَو دذاَ

ماتَالمقددرومَوالعالمداتَالمقددروَ ددَالنوعَمنَاإلررابَيسم :َاإلررابَبالعال
َتكونَحركاتمَكماَ دَتكونَحروفاامَكماَيظارَمنَاألمثلة.

 : 1)أسباب اإلعراب بالعالما  المقدرة
َلإلررابَبالعالماتَالمقدروَأسبابَثالثةَ ي:َ

َردمَصالحيةَالحرفَاألخيرَمنَالكلمةَلتحمنَرالمةَاإلرراب.َ–1َ
َناسب .وجودَحرفَيقتضيَحركةَمعينةَتَ–2َ
َوجودَحرفَزاهدَأوَشبا .َ–3َ

السبب األول: عدم صالحية الحرف األخير من الكلمة لتحمل عالمة 
 اإلعراب:

اَأوَ وذلكَإذاَكانتَالكلمةَمنتايةَبحدرفَمدنَحدروفَالعلدةمَوصدارَمتعدذرا
َأنَيتقبنَحركةَاإلرراب ألنَحركاتَاإلررابَفيَاألسارمَ يَالضمةمََ؛ثقيالا
أبعددااَحددروفََ–كمدداَيقددونَاللغويددونََ–هَالحركدداتَوالكسددرومَوالةتحددةمَو ددذ

المدمَأيَأنَالضمةَجزءَمنَالواومَوالةتحةَجزءَمنَاأللفمَوالكسروَجزءَمنَ
َالياء.

َوالكلماتَالتيَمنَ ذاَالنوعَيمكنَترتيبااَرل َالنحوَالتالي:
الفعول المضوارع المعتول  -االسم الم قووص. جوـ  –االسم المقصور. ب  –أ 
 اآلخر.

*َ*َ*َ

                                                 
 .بتصرف26َصََ–21َالتطبي َالنحوي.َدَربدهَالراجحيمَص( 1)
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 االسم المقصور - أ
در  مَ و وَاالسمَالمعربَالدذيَفديَ خدرهَألدفَالزمدةَ بلاداَفتحدةمَمثدن:َب ش 

ب ل  مَورضو مَوموس َمَوريس  وخرجَبقولنا:َماَ خدرهَألدفَالزمدة:َمداََموح 
ا ماَ بلاامَولكناداَغيدرَالزمدةمَمثدنَكلمدةَ)أبدا(َفديَ ولدك:ََ كانَ خرهَألةااَمةتوحا

ألند ََ؛:َمةعونَبد َمنصدوبَورالمدةَنصدب َاأللدفرأيتَأباَربدَ .َفكلمةَ)أبا(
منَاألسماءَالستةمَوإذاَماَرفعت َجهتَبدالواومَفقلدت:َحضدرَأبدوَربددَ مَوإذاَ
ماَجررت َجهتَبالياءمَفقلت:َمررتَب بيَربدَ مَفاأللفَفي َغيرَالزمدةمَلدذاَ

ا َألنَالمقصورَالَتةار  َاأللفَفيَالرفعَوالنصبَوالجر.َ؛لمَيكنَمقصورا
 ﴿مَو ولدد :َ[73 نَرمددران:َ]َ﴾ قُووْل َِّنك اْلُهووَدى ُهوَدى هكِ  ﴿:َتعدال  ولدد ََمثلوة:األ

َ.[5البقرو:َ]َ ﴾ أُولَ َِك َعلَى ُهًدى ِمْن َرب ِِهمْ 
َ ن:َفعنَأمرَمبنيَرل َالسكونمَوالةارنَضميرَمستترَتقديرهَ)أنت(.َ-1

َ.إن:َحرفَتوكيدَونصبمَمبنيَرل َالةتالمَالَمحنَل َمنَاإلرراب
(َمنصدددوب مندددعَمدددنََمورالمدددةَنصدددب َالةتحدددةَالمقددددروَمالادددد :َاسدددمَ)إن 

َر.ظاور اَالتعذ َ
(َمرفدوعَورالمدةَالرفدعَالضدمةَالمقددروَمندعَمدنَ   د  َ :َ  د :َخبرَ)إن 
ظاور اَالتعذُّرمَو وَ)مضاف(مَولةظَالجاللدةَ) (:َ)مضدافَإليد (َمجدرورمَ

َورالمةَجرهَالكسرو.
َالاد َ»وجملة:ََ- َفيَمحنَنصبَمةعونَب َ)مقونَالقون(.«َ د َ إن 
والكددافََمأولهددك:َاسددمَإشدداروَمبندديَرلدد َالكسددرَفدديَمحددنَرفددعَمبتدددأَ–2َ

َحرفَخطابَالَمحنَل َمنَاإلرراب.
رل َ د :َرل :َحرفَجرَمبنيَرل َالسدكونَالَمحدنَلد َمدنَاإلردرابمَ

َمدنَظاولد مَورالمدةَجدرهَالكسدروَالمقددروَمند د :َاسمَمجرورَبعددَر ر داَع 
َوشب َالجملةَمتعل َبمحذوفَخبرَالمبتدأ.َمالتعذر

فكلمددةَ) ددد (َجدداءتَمنصددوبةَومرفورددةَومجددرورومَومددعَذلددكَلددمَتظاددرَ
 رل َ خر ا.َتَ رَ د َ بنَ  ََمرليااَرالماتَاإلرراب

 سبب تسميته بالمقصور:
َبالمقصددورَبددذلك ي  مَأي:ََ؛وإنمدداَسددم   ددر  ألندد َمنددعَمددنَالمدددمَو يددن:َألندد َ  ص 

َرنَظاو ب ر  َاإلررابَرلي .ح  َرَحركات 
َلمايا تُقَدكر الحركا  اإلعرابية  ن المقصور؟

ك اتَاإلررابيةَالثالثَرل َألدفَالمقصدورَللتعدذُّرمَأيَالسدتحالةَ ر  ت ق د رَالح 
َالنط َبالحركةَمعَوجودَاأللفمَتقون:َجاءَفت مَورأيتَفت مَومررتَبةت .

 قال ابن مالك:

 اِء َموووواَوَسووووم ِ ُمْعووووتاَلا ِمووووَن اأْلَْسوووومَ 
 

 َمَكاِرَمووووووا نِقووووووتَ رْ المُ وَ َكالُمْصووووووَففَى  
 

َرا ْعوووووووَراُب  ِيووووووِه قُووووووود ِ ُل اإْلِ   َوووووواأْلَوك
 

وووووِيي قَوووووْد قُِصوووووَرا   َجِميعُوووووهُ َوْهوووووَو ال ِ
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نمَمددعَجددرهَ وإذاَكددانَاالسددمَالمقصددورَممنورادداَمددنَالصددرفمَفإندد َالَينددو 
َفنقون:َمبالةتحةَكماَ وَمتبع

َمدنََمورالمةَرفع َضدمةَمقددروَمجاءَموس َ)فموس (:َفارنَمرفوع ن دع  م 
َر.ظاور   اَالت ع ذ َ

ورالمدةَنصدب َفتحدةََمفكلمدةَ)موسد (:َمةعدونَبد َمنصدوبَمرأيتَموسد 
َمنَظاور اَالتعذر. ن ع  وٌَم  َمقد ر 

ه َفتحدةَمقددروََمفكلمةَ)موسد (:َاسدمَمجدرورَممررتَبموس  ورالمدةَجدر  
َمنَظاور اَالتعذرَ ن ع  َم 

*َ*َ*َ

 صاالسم الم قو -ب
 ددوَكددنَاسددمَمعددربَ خددرهَيدداءَالزمددةَمكسددورَمدداَ بلاددامَمثددن:َالقاضدديَ
والساريمَفخرجَبقولنا:َ)اسم(َاألفعانمَمثن:َ)يمشي(مَوالحروفمَمثن:َ)في(مَ
ب(َاألسددماءَالمبنيددةمَمثددن:َ)الددذي(مَوخددرجَبقولنددا:َ)يدداءَ وخددرجَبقولنددا:َ)مع ددر 

كرَالسددالمَفدديَالزمددة(َمدداَكانددتَيدداؤهَغيددرَالزمددةَكددـ:َ)يدداء(َالمثندد َوجمددعَالمددذ
َحالتيَالنصبَوالجرمَوياءَاألسماءَالستةَفيَحالةَالجر.

 سبب التسمية بالم قوص:
دداَلحددذفَالمدد َرندددَتنويندد  َمنقوصا ي  ألندد َنقددصَفيدد َبعدداَحركدداتَ؛ سددم  

رالمددةَالنصددبمَوت ق ددد رَالضددمةََ(1)ولددمَيظاددرَرلدد َ خددرهَإالَالةتحددةَماإلرددراب
باماَممكنمَلكنَحذفتاَلثقنَالنط َباماَألنَالنط ََ؛والكسروَرل َالياءَاستثقاالَا

َمعَ ذهَالياء.
َومررتَبالقاضي.َ–تقون:َجاءَالقاضيَ

َمرفوراددامَورالمددةَرفعدد َ وون المثووال األول :َكلمددةَ)القاضددي(:َو عددتَفددارالا
َالضمةَالمقدروَمنعَمنَظاور اَالثقن.

اَبالبداءو ن المثال الثا ن:  اَمجدرورا ورالمدةََمو عتَكلمةَ)القاضدي(:َاسدما
َالكسروَالمقدرومَمنعَمنَظاور اَالث  ق ن.َجره

فكلمددةََ[108َطدد :]َ﴾ يَْوَم ِووي  يَتكبِعُوووَن الوودكاِعنَ  ﴿َ:تعددال :َ ددونَ َمثووال ال صووب
َ)الداري(:َمةعونَب َمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا روَللخةة.

ف تَمنَ خرهَالياءَلةظااَوخطًّاَفيَحالتيَالرَوَّيا ذ  َاالسمَالمنقوصَح  ن  فعَنو  
مَومدررتَ والجرمَوتقد رَحركةَاإلررابَرل َالياءَالمحذوفةمَتقون:َجاءَ اات
بقدداامَفكلمددةَ) دداا(َفدديَالمثددانَاألون:َفارددنَمرفددوعَورالمددةَرفعدد َالضددمةَ

َالمقدروَرل َالياءَالمحذوفةَمنعَمنَظاور اَالث  ق ن.

                                                 
َولكنَفيَالضروروَمثنَ ونَالشارر:َماذكرَالسيوطيَأنَالةتحةَ دَتتعذرَفيَالمنقوصَأيضَا( 1)

َوَ َنَ أ ََوَ ل دددددددوَ  دددددددمَ ي َالَ ب ََاشت َه َارَ دَ َةَ ام 
َ

د َحَ ل َرَ   َيَب َارَ دَ وَ َ  َدَ ت دا َ َتَ وَ مَ رَ ض 
َاي دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلَ 
َ 1/53َوحددذفتَاليدداءَلإلضددافة.َانظددرَ مددعَالاوامددع:ََمصددوبَبالةتحددةَالمقدددروفكلمددةَواش:َاسددمَمن

 بتصرف.



ََ (47) 

وفيَالمثانَالثانيَكلمةَ) داا(:َاسدمَمجدرورَبالبداءَورالمدةَجدرهَالكسدروَ
َقد روَرل َالياءَالمحذوفةَمنعَمنَظاور اَالثقن.الم

فكلمدةَ) اضدياا(:َمةعدونََموتثبتَالياءَفيَحالةَالنصبمَتقون:َرأيتَ اضياا
َب َمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا روَللخةة.

َرناداَبتندوينَيسدم َتندوينَ فإذاَكانَالمنقدوصَنكدرومَحدذفتَيداؤهَور دو  ا 
مَتقدون:َجداءَ داامَ-كماَذكرنداََ–فقطَوذلكَفيَحالتيَالرفعَوالجرََمالعوا

نَاالسددمَالمنقددوصَمددعَبقدداءَاليدداءمَ ومددررتَبقدداا.َأمدداَفدديَحالددةَالنصددبَفينددو 
َتقون:َرأيتَ اضياا.

 حكم الم قوص المم وع من الصرف: 
وإذاَكددانَاالسددمَالمنقددوصَممنورادداَمددنَالصددرفَلكوندد َمددنَصدديغةَمنتادد َ

تَفي َرالمدةَالرفدعَوالجدرمَوحدذفَ ر  تندوينَالتنكيدرَفيادامَوحدذفتَالجموعمَ  د  
امَوأظارتَرالمةَالنصب. و  َرنااَبتنوينَالع  َالياءَور و  ا 

(:َجددوار:َخبددرَمرفددوعَورالمددةَرفعدد َالضددمةَمثووال الر ووع:  ) ددذهَجددوارت
َألن َممنوعَمنَالصرف.َ؛منعَمنَظاور اَالث  ق نَمالمقدروَرل َالياءَالمحذوفة

(:َجددوار:َاسددمَمجددرورممثووال الجوور:  هَالةتحددةََ)مددررتَبجددوارت ورالمددةَجددر  
َألن َممنوعَمنَالصرف.َ؛منعَمنَظاور اَالثقنَمالمقدروَرل َالياءَالمحذوفة

(؛َجواري:َمةعونَب َمنصوبَورالمةَنصب َمثال ال صب:  )رأيتَجواري 
َالةتحةَالظا رو.

 قال ابن مالك:
 َوالثكوووا ِن َمْ قُووووْص، َو َْصوووبُهُ َظَهووورْ 

 
 ا يَُجوووورْ َوَرْ عُووووهُ يُْ ووووَوى، َكووووَيا أَْيًضوووو 

 
دداَي َ ددو  مَأي:َي ق ددد رمَو ولدد :َكددذاَأيضا ي ن  دد ولدد :َرف ع دد َ  رمَأيَأنَالمنقددوصَج 
َحكم َفيَالجرَمثل َفيَالرفعمَفيرفعَبحركاتَمقدرو.

 الخالصة:
 االسم الم قوص:

 وَاالسمَالمعربَالذيَفيَ خرهَيداءَالزمدةَمكسدورَمداَ بلادامَمثدن:َالقاضدي.ََ
بَاالسددمَالمنقددوصَبحركددا تَمقدددروَرلدد َ خددرهمَوذلددكَفدديَحددالتيَالرفددعَوي ع ددر 

 والجرمَوي ن ص بَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.

* * * 
 الفعل المضارع المعتل اآلخر -جـ 

(مَورليدد َفاددوَثالثددةَ امَأوَيدداءا و ددوَمدداَكددانَ خددرهَحددرفَرلددةَ)ألةاددامَأوَواوا
َأنواع:
َيرض مَويسع مَويخش .: مَوذلكَنحوما كان معتل اآلخر باأللف -1
الدذيَبين داهَ رلي َحركتاَالرفعَوالنصبَرل َالنحوَرَ دَ ق َكمَ ذاَالنوعَأنَت َوح

َفيَاالسمَالمقصورمَأيَبسببَالتعذرمَويجزمَبحذفَاأللف.



ََ (48) 

:َالمددؤمنَيسددع َإلدد َالخيددر.َ)يسددع (:َفعددنَمضددارعَمرفددوعمَمثووال الر ووع
َورالمةَرفع َالضمةَالمقدروَمنعَمنَظاور اَالتعذر.

ا َمْن َجاَءَك يَْسعَى َوُهَو يَْخَشىوَ  ﴿:َتعال ومن َ ول َََ مَفكنَ[9-8ربر:َ]َ﴾ أَمك
منَ)يسدع (َو)يخشد (:َفعدنَمضدارعَمرفدوعمَورالمدةَرفعد َالضدمةَالمقددروَ

َمنعَمنَظاور اَالتعذر.
َ:َلنَيرض َشجاعَالازيمة.مثال ال صب

يرض :َفعنَمضارعَمنصدوبمَورالمدةَنصدب َالةتحدةَالمقددروَمندعَمدنَََ
اَفديَالجدزمَفتظادرَفيد َرالمدةَاإلردرابَالتديَ ديَحدذفَوأمدَمظاور اَالتعذر

حرفَالعلةمَفتقون:َالَتخشَغيرَ :َالَتخش:َالَنا يةمَوتخش:َفعنَمضارعَ
 مجزومَبـَ)ال(َالنا يةمَورالمةَجزم َحذفَحرفَالعلة.

مَمثددن:َيدددرومَويغددزومَويرمدديمَمووا كووان معتوول اآلخوور بووالواو أو اليوواء -2
َويجري.

نَتقدرَرلياماَحركةَواحدوَفقطمَ يَالضمةَللثقدنمَوحكمَ ذينَالنورينمَأ
 .وتظارَرلياماَالةتحةَلخةتاامَوكذلكَيحذفَحرفَالعلةَفيَالجزم

َيدروَالنارَإلد َالخيدر.َ)يددرو(:َفعدنَمضدارعَمرفدوعمَمثال الر ع :َرلي 
َمنعَمنَظاور اَالث ق ن.َمورالمةَرفع َالضمةَالمقدرو

ورالمددةَرفعدد ََممضددارعَمرفددوعَ ددوَي تيددكَبددالخبرَاليقددين:َ)ي تيددك(:َفعددن
 منعَمنَظاور اَالثقن.َمالضمةَالمقدرو

َردنَالمسدي .َ)يعةدو(:َفعدنَمضدارعَمثال ال صوب َيحدبَأنَيعةدو  دن  :َالمحس 
َمنصوبَبعدَأنمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.

َفصدددنَالربيدددع:َ)يددد تي(:َفعدددنَمضدددارعَمنصدددوبَبعددددَأن َمأحدددبَأنَيددد تي 
 ورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.

ِ َِّلًَهوا  ﴿:َتعدال .َومند َ ولد َ:َالَتددع َإلد َشدر َتالجو م مثال َوَموْن يَوْدُع َموَع هك
.َ)يدع(:َفعنَمضارعَمجدزومَو دوَفعدنَالشدرطمَورالمدةَ[117المؤمنون:]َ﴾ ََخرَ 

َجزم َحذفَحرفَالعلةَو وَالواو.
ُ قَالُوا أَ ِ كَك أَلَْ َ  يُوُسُف قَاَل أَ َا يُوُسُف َوَهَيا أَ  ﴿:َتعال  انَ ِخن قَْد َمنك هك

َ اَل يُِضوويُع أَْجووَر اْلُمْحِسوو ِينَ  َ[90يوسددف:ََ]َ﴾ َعلَْي َووا َِّ كووهُ َمووْن يَتكووِ  َويَْصووبِْر  َووِذنك هك
)يت (:َفعنَمضارعَمجزومَو وَفعدنَالشدرطمَورالمدةَجزمد َحدذفَحدرفَ

َالعلةَ)الياء(.
 قال ابن مالك:

 َوأَيُّ  ِْعوووووول  َِخووووووْر ِمْ ووووووهُ أَِلووووووفْ 
 

 ْو يَووووووواْء،  َُمْعوووووووتاَلا ُعووووووووِرفْ اْو َواْو أَ  
  

  َوووواأْلَِلَف اْ ووووِو  ِيووووِه َغْيووووَر الَجووووْ مِ 
 

 يَْرِمووون  ،َوأَْبوووِد  َْصوووَب َموووا كوووـَ)يَْدُعو 
 

ْ َع  ِيِهَما اْ ِو َواْحِيْف َجاِ َما  َوالرك
 

 ثاََلثَُهوووووووونك تَْقووووووووِض ُحْكًمووووووووا اَلِ َمووووووووا 
 

 الخالصة: 



ََ (49) 

َ:انأنَالةعنَالمعتنَاآلخرَ سم
َي َمعتل اآلخر باأللف -1 َونصباَربَرفعاَعَ : َوي َا َبحركاتَمقدروم َويكونَزَ جَ ا م

َحذفَاأللفَ وَرالمةَالجزم.
وتكددونَالضددمةَرالمددةَرفددعَمقدددرومََمعف ددرَ :َي َأو اليوواء ،معتوول اآلخوور بووالواو -2
بَوتكونَالةتحةَرالمةَنصبَظا رومَويجزمَويكونَحدذفَحدرفَالعلدةَصَ نَ وي َ

َ وَرالمةَالجزم.
َرلددد َتكدددونَحركدددةَمددداَ بدددنَحدددرفَالعلدددةَدلددديالاَن حالوووة الجووو م: ملحوظوووة:  ووو

المحذوفمَفالةتحةَدلينَرل َحذفَاأللفمَوالضمةَدلينَرلد َالدواوَالمحذوفدةمَ
 والكسروَدلينَرل َالياءَالمحذوفة.

* * * 



ََ (50) 

 

 السبب الثا ن: وجود حرف يقتضن حركة معي ة ت اسبه:
المتكلمَالتيَ يَ)مضافَألنَياءََ؛وذلكَفيَاالسمَالمضافَإل َياءَالمتكلم

َ وَ َالحرفَاألخير َو ذا َمباشروم َاالسم َمن َالحرفَاألخير َبعد َتكون إلي (
موضعَرالماتَاإلررابمَولكنَياءَالمتكلمَتقتضيَكسروَتناسباامَنحوَ ولك:َ

َفالحرفَاألخيرَ َورفيقي. َ بنَالياءَ–صديقيم امََ–ما َأنَيكونَمكسورا الَبد 
والَيمكنَتحريكََ–مَأوَفتحةمَأوَكسروَضمةَ–ورالماتَاإلررابَفيَاالسمَ

الحرفَالواحدَبحركتينَفيَو تَواحد:َكسروَالمناسبةَللياءمَوحركةَاإلررابَ
َفتتعذرَحركاتَاإلررابَالثالثَبسببَحركةَالمناسبةَرل َالنحوَالتالي:

نحوَ ولك:ََممةردااَصحيالَاآلخرَ–المضافَلياءَالمتكلمََ–إذاَكانَاالسمَ -
َ َورأيت َصديقيم َحركاتَجاء َرلي  َفتقدر َصديقي. َرل  َوسلمت صديقيم

َمرفوراامَ َفارالا َو عت َاألون َالمثان َفي َ)صديقي( َفكلمة َالثالثم اإلرراب
ورالمةَرفع َالضمةَالمقدروَمنعَمنَظاور اَاشتغانَالمحنَبحركةَالمناسبةَ
َمنصوباامَ َب  َمةعوالا َ)صديقي(: َكلمة َو عت َالثاني: َالمثان َوفي )الكسرو(م

الةتحةَالمقدروَمنعَمنَظاور اَاشتغانَالمحنَبحركةَالمناسبةمَورالمةَنصب َ
اَبـ:َرل مَورالمةَجرهَ اَمجرورا وفيَالمثانَالثالث:َو عتَكلمةَ)صديقي(:َاسما

َ.(1)الكسروَالمقدروَمنعَمنَظاور اَحركةَالمناسبة
ويصدقَذلكَالحكمَأيضااَرل َجمعَالتكسيرَوجمعَالمؤنثَالسالممَفتقون:ََ-

َأصد اهيم َومررتََجاء َورأيتَأخواتيم َورأيتَأصد اهيم وجاءتَأخواتيم
َ–الضمةَوالةتحةَوالكسروََ–ب صد اهيمَومررتَب خواتي.َفالحركاتَالثالثَ

َمنَظاور اَاشتغانَالمحنَبحركةَالمناسبة.َممقدرو ن ع  َم 
َفالََ- ام َمثن َأوَجمعَمذكرَسالما َالمتكلم َالمضافَإل َياء َكانَاالسم إذا

إلررابمَفتقونَفيَحالةَالرفعَفيَالمثن :َجاءَصديقايمَفـَتقدرَرلي َرالماتَا
ألن َمثن مَوالياءَضميرَمتصنََ؛)صديقاي(:َفارنَمرفوعَورالمةَرفع َاأللف
 مبنيَرل َالةتالَفيَمحنَجرَمضافَإلي .

(:َمةعدونَبد َمنصدوبو ن حالة ال صب مَفكلمدةَ)صدديقي  َم:َرأيتَصدديقي 
َألن َمثن .َ؛متكلمورالمةَنصب َالياءَالمدغمةَفيَياءَال

َم:َمددررتَبصددديقي  مَفددـَ)صددديقي  (:َاسددمَمجددرورَبالبدداءو وون حالووة الجوور
َألن َمثن .َ؛ورالمةَجرهَالياءَالمدغمةَفيَياءَالمتكلم

 أمثلة الجمع الميكر السالم:
(:َفارددنَمرفددوعَ وون حالووة الر ووع:  مَفكلمددةَ)ماندسددي  تقددون:َجدداءَماندسددي 

ددتَفدديَيدداءَالمددتكلممَو دددَحددذفتََمورالمددةَرفعدد َالددواوَالتدديَانقلبددتَيدداء م  غ  ثددمَأ د 

                                                 
َممنَالعلماءَمنَذكرَأنَالكسدروَفديَاالسدمَالمضدافَليداءَالمدتكلمَفديَحالدةَالجدرَليسدتَبمقددرو( 1)

فالحركةَالموجدودوَفديَ ولدك:َسدلمتَرلد َصدديقيمَ ديَحركدةَالجدرَو ديَظدا روَوالَدارديَ
ددفددالَيقدددرَإالَاَمللتقدددير اَلتقدددير اَفدديَسدداهرَاألحددوانَلضددمَوالةددتالمَو يددن:َالكسددروَمقدددروَأيضا

 .1/53واستحقاقَاالسمَلااَ بنَالتركيب.َانظر:َ معَالاوامع:َ



ََ (51) 

ددديمَوحدددذفتَالدددالمَللتخةيدددفَوالندددونَ َل  الندددونَلإلضدددافةمَواألصدددن:َماندسدددون 
فصددار:َماندسددويمَثددمَاجتمعددتَالددواوَواليدداءَفيمدداَ ددوَمثددنَالكلمددةََملإلضددافة

َمفق ل ب دتَالدواوَيداءَوأدغمدتَاليداءَفديَاليداءَمالواحدومَوكانَالساب َمنامداَسداكناا
مَثمَ  ل ب تَضمةَالسينَكسروَلمناسبةَالياءفصار:َمان .َمدس ي  ي  َفصارت:َماندس 

(:َمةعدددونَبددد َمنصدددوبمثوووال ال صوووب مَكلمدددةَ)ماندسدددي  َم:َرأيدددتَماندسدددي 
َألن َجمعَمذكرَسالم.َ؛ورالمةَنصب َالياءَالمدغمةَفيَياءَالمتكلم

:َمدددررتَبماندسدددي  مَفكلمدددةَ)ماندسدددي  (:َاسدددمَمجدددرورَبالبددداءمَمثوووال الجووور
َألن َجمعَمذكرَسالم.َ؛ةَجرهَالياءَالمدغمةَفيَياءَالمتكلمورالم
ددامَفت ق ددد رََ-َ امَأوَمنقوصا إذاَكددانَاالسددمَالمضددافَإلدد َيدداءَالمددتكلمَمقصددورا

رلي َحركاتَاإلررابَالَبسببَإضافت َللياءمَواشتغانَالمحنَبحركةَالمناسبةمَ
َبنَلحسبابَالمذكوروَ نةااَفيَحكمَإررابَالمنقوصَوالمقصور.

 مثلة االسم المقصور:أ
ورالمددةَرفعدد َالضددمةَالمقدددروَرلدد َاأللددفمََم ددذاَفتدداي:َ)فتدداي(:َخبددرَمرفددوع

مندعَمدنَظاور داَالتعدذرمَو دوَمضدافمَويداءَالمدتكلمَضدميرَمبنديَرلد َالةدتالَفدديَ
َمحنَجرَمضافَإلي .

ورالمدةَنصدب َالةتحدةَالمقددروََمرأيتَفتدايَفدـ:َفتداي:َمةعدونَبد َمنصدوب
ر اَالتعذر.َو وَمضافمَوياءَالمتكلمَضميرَمتصدنَرل َاأللفمَمنعَمنَظاو

َمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَجرَمضافَإلي .
ورالمدةَجدرهَالكسدروَالمقددروَرلد ََممررتَبةتاي:َفـ:َفتداي:َاسدمَمجدرور

األلفمَمنعَمنَظاور اَالتعذر.َو وَمضافمَوالياءَضميرَمتصنَمبنيَرلد َ
َالةتالَفيَمحنَجرَمضافَإلي .

 أمثلة االسم الم قوص:
(:َفاردنَمرفدوعمَورالمدةَرفعد َالضدمةَالمقددروََ :َفدـَ)محدامي  جاءَمحدامي 

رل َالياءَالمدغمةَفيَياءَالمتكلم.َو وَمضافمَوياءَالمتكلمَضميرَمبنيَرل َ
َالةتالَفيَمحنَجرَمضافَإلي .

(:َمةعددونَبدد َمنصددوب :َفددـ)محامي  ورالمددةَنصددب َالةتحددةََمرأيددتَمحددامي 
يداءَالمدتكلممَو دوَمضدافمَويداءَالمدتكلمَضدميرَالمقدروَرل َالياءَالمدغمةَفيَ

َمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَجرَمضافَإلي .
مددررتَبمحددامي  :َفددـَ)محددامي  (:َاسددمَمجددرورَبالبدداءمَورالمددةَجددرهَالكسددروَ
المقدروَرل َالياءَالمدغمةَفيَياءَالمتكلم.َو وَمضدافمَواليداءَضدميرَمتصدنَ

َمبنيَرل َالكسرَفيَمحنَجرَمضافَإلي .
 الخالصة: 

 ال وع الثا ن من أسباب اإلعراب بعالما  مقدرة:
وجدددودَحدددرفَيقتضددديَحركدددةَمعيندددةَتناسدددب مَوذلدددكَنحدددو:َاالسدددمَالمةدددردَ

َصديقي.َ:نحوَمالصحيالَالمضافَلياءَالمتكلم
َوجمعَالمؤنثَالسالممَمثن:َأخواتي.



ََ (52) 

َوجمعَالتكسيرمَمثن:َأصد اهي.
دياءَالمتكلمَجَ َ أماَإذاَكانَالمضافَإل أوَمثند مَفإند َرلد ََامدذكرَسدالمَاَعَ م 

ددإررابدد َبددالحروفمَوكددذلكَاالسددمَالمقصددورَأوَالمنقددوصَفإندد َي َ بَبحركدداتَرَ ع 
َنمَوليرَلوجودَحركةَالمناسبة.ق َأوَالث  ََرَ مقدروَللتعذَُّ

 قال ابن مالك:

 َِخووووَر َمووووا أُِضوووويَف ِلْليَووووا اْكِسووووْر ََِّيا
 

، َوقَوووووَيى   لَوووووْم يَوووووُك ُمْعوووووتاَلا َكوووووَرام 
 

 ْيِن  َوووووِييَ ْيووووودِ ِن، وَ أَْو يَوووووُك َكووووواْب َيْ 
 

 يَهوووا اْحتُووويِ َجِميعَُهوووا اليَوووا بَْعوووُد  َتْحُ  
 

 َوتُوووووْدَغُم اْليَوووووا  ِيوووووِه، َواْلوووووَواُو َوَِّنْ 
 

 َموووا قَْبوووَل َواو  ُضووومك  َاْكِسوووْرمُ يَُهووونْ  
 

 َوأَِلفًوووا َسووول ِْم، َو ِووون الَمْقُصووووِر َعووونْ 
 

 ُهوووووووَيْيل  اْ ِقاَلبَُهوووووووا يَووووووواًء َحَسووووووونْ  
 

 وجود حرف جر  ا د، أو شبيه بال ا د:السبب الثالث: 
 أواًل: وجود الحرف ال ا د:

وحروفَالجرَالزاهدو:َ يَحروفَالَتؤديَالمعن َالذيَيقتضي َالجدرَفديَ
بَبعالمدةَمقددروَمندعَ العربيةمَولكنااَمعَذلكَتؤثرَفيَاالسمَالذيَبعد امَفي ع در 

ردرابَالَألنَمحدنَاإلَ؛منَظاور اَاشتغانَالمحدنَبحركدةَحدرفَالجدرَالزاهدد
يتحمنَرالمتينَفيَو تَواحدمَو دَتكونَالعالمةَالمقدروَحركةَ)فتالمَأوَضممَ

َأوَكسر(.
:َ(رجدن)حدرفَجدرَزاهددمََ:)مدن(َمماَجداءَمدنَرجدناألمثلة: مثال الر ع: 

مندعَمدنَظاور داَاشدتغانَالمحدنََمفارنَمرفوعَورالمدةَرفعد َالضدمةَالمقددرو
َبحركةَحرفَالجرَالزاهد.

ُ بِعَِ يو   ِيي  ﴿:َتعدال منَرجنمَومن َ ول ََماَرأيتمثال ال صب:  أَلَوْيَس هك
فكدنََ[22الغاشدية:َ]َ ﴾ لَْسوَ  َعلَوْيِهْم بُِمَسوْيِفر   ﴿:َتعدال مَو ولد َ[37َالزمدر:َ]َ﴾ اْ تِقَام  

ومسيطر(َو عتَمنصوبةَورالمةَنصبااَفتحةَمقدروَمنعََممن:َ)رجنمَورزيز
َالزاهد.منَظاور اَاشتغانَالمحنَبحركةَحرفَالجرَ

َمو دَتكونَالعالماتَالمقدروَحرفاامَوذلدكَكدـ:َجمدعَالمدذكرَالسدالمَوالمثند 
َوهيا مثال الجمع.نحوَ ولك:َ نَمنَمخلصينَيةعلونَذلك.َ

َمن:َحرفَجرَزاهد.
ورالمددةَرفعدد َالددواوَالمقدددروَمنددعَمددنَظاور دداََممخلصددين:َمبتدددأَمرفددوع

َوَمووا لَُكووْم ِمووْن  ﴿:َل تعددااشددتغانَالمحددنَبحركددةَحددرفَالجددرَالزاهدددمَومندد َ ولدد َ
َ.[34َالجاثية:َ]َ ﴾  َاِصِرينَ 

ورالمدددةَرفعدد َالدددواوَالمقددددروَمندددعَمدددنََمناصددرين:َمبتددددأَمدددؤخرَمرفدددوع
َظاور اَاشتغانَالمحنَبحركةَحرفَالجرَالزاهد.
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:َنحوَ ولك:َليسواَبمؤمنينمَفالباءَحرفَجرَزاهددمَومدؤمنين:َمثال ال صب
لمقدددرومَمنددعَمددنَظاور دداَاشددتغانَورالمددةَنصددب َاليدداءَاَمخبددرَلدديرَمنصددوب

َالمحنَبحركةَحرفَالجرَالزاهد.
ن ي ن(َالبدداء:َحددرفَجددرَزاهدددمَمثووال المث ووى:  فدديَالنصددبَتقددون:َ)ليسدداَبمددؤم 

:َخبدرَلديرَمنصدوبمَورالمدةَنصدب َاليداءَالمقددرو ن ي ن  مندعَمدنَظاور داََممؤم 
َاشتغانَالمحنَبحركةَحرفَالجرَالزاهد.

ورالمةََممنَرجلين.َ)رجلين(َفارنَمرفوعَ:َنقون:َماَجاءمثاله  ن الر ع
وَمنعَمنَظاور اَاشتغانَالمحنَبحركةَحرفَالجرَالزاهد.  رفع َاأللفَالمقد ر 

 ثا يًا: وجود حرف الجر الشبيه بال ا د:
(َوواو ددا ب  أي:َالددواوَالتدديَت ق ددد رََ؛أمدداَحددرفَالجددرَالشددبي َبالزاهدددَفاددوَ)ر 

َبعد اَ)رب(.
وتَنَمثال: َافعةٌ.)رب(:َربَضار 

:َحرفَجرَشبي َبالزاهد. ب  َور 
ضددارو:َمبتدددأَمرفددوعمَورالمددةَرفعدد َالضددمةَالمقدددروَمنددعَمددنَظاور دداَ

َالزاهد.َباشتغانَالمحنَبحركةَحرفَالجرَالشبي َ
َنافعة:َخبرَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.

َ ونَامر َالقير:َمثال الواو:ََ
دد َس ددد و خ  َأ ر  ددر  ال ب ح  جَ  ددو  َك م  ددنت ل ي  َل   َو 

َ
دددددديَ ت ل  ي ب  َل  ددددددوم  م  الا  اعَ  ن و 

َب دددددد   ل ددددددي  َر 
َ

:َحرفَجرَشبي َبالزاهد. ب  (مَر  ب  َالواو:َواوَ)ر 
منعَمنَظاور داَاشدتغانََملين:َمبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالمقدرو

المحنَبحركةَحرفَالجرَالشبي َبالزاهددمَوالجملدةَالةعليدةَ)أرخد َسددول (:َفديَ
َ.(1)محنَرفعَخبرَالمبتدأ

*َ*َ* 
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 َّعراب الفعل المضارع
مداَأنَيكدونَصدحيالَاآلخدرمَوإمداَمعتدنَاآلخدرمَفالمعتدنَإالةعنَالمضارع:َ

سب َالحديثَرن مَوكذلكَاألفعانَالخمسةمَف ماَالصحيال:َفيرفعَوتكدونَالضدمةَ
َلجزم.لوالةتحةَرالمةَللنصبمَوالسكونَرالمةََمرالمةَللرفع

 ر ع الفعل المضارع: 
َالةعددنَاختلددفَالنحدداوَفدديَرا ف ددع  مددنَالرفددعَأي:َفدديَالسددببَالددذيَمددنَأجلدد َر 

دهَمدنَأداوَنصدب أوَجدزمَرلد َأ دوانََمالمضارعَفيَحالةَردمَسبق مَأي:َتجدرُّ
َ:(1) ي

ِدِم موون ال اصووب والجووا م -1 :َوأصددحابَ ددذاَالقددونَ ددمَأ ووه مر وووع لتجوورُّ
َجماورَالكوفيينَخالفااَللكساهي.

المعربينمَفيقولدون:َمرفدوعَو ذاَ وَاألصالمَو وَالذيَيجريَرل َألسنةَ
لتجددردهَمددنَالناصددبَوالجددازممَفالعامددنَرلدد َ ددذاَمعنددويمَو ددذاَاختيددارَابددنَ

َمَيقون:(2)مالك
دُ   اْر َووووووووووْع ُمَضوووووووووواِرًعا ََِّيا يَُجوووووووووورك

 
 ِمووووووْن  َاِصوووووووب  َوَجوووووواِ م  َكتَْسوووووووعَدُ  

 
َ:أ ه مر وع بحرف المضارعة -2

َالددذيَرفددعَ)نخددرج(َ ددوَالحددرفَ )نددون(مَفاددوَو ددذاَ ددونَالكسدداهيمَفمددثالا
دداَدخددنَرليدد ََ؛العامددنَالددذيَأحدددثَاألثددر ألنَأصددل َخددرجمَو ددوَمبندديمَلكددنَلم 

َحرفَالمضاررةَأصبالَمعرباا.
د َرل َ ذاَالقون:َب نَجزءَالشيءَالَيعمنَفي مَفالمؤثرَينبغيَأنَيكونَ ور 

أنَيكدونَالمضدارعَمرفوراداََ–رلد َ دذاَالدرأيََ–كماَيلدزمََمخارجيًّاَالَداخليًّا
امَ َوالَ اهنَب .داهما
َأ ه مر وع لمضارعته لالسم: -3

و ددَنسدب َإلد ََمو ذاَ ونَثعلبَمنَالكوفيينَورأيَالزجداجَمدنَالبصدريين
سيبوي .َومعن َالمضاررةَلالسممَأي:َمشابات َل مَلكونَالةعنَجاريااَرل َرددَ

َحركاتَاالسمَوسكنات مَكماَسي تيَفيَاسمَالةارن.
َ ذاَالقون:َب نَالمضاررةَإ د  أيََ–نماَا تضتَإرراب َمنَحيثَالجملةَور 

ََمرفعاامَونصباا ا َالمذ بَأنَيكونَالمضارعَمرفورااََ–وجزما ويلزمَرل َ ذا
امَوالَ اهنَب . َداهما

 أ ه مر وع لحلوله محل االسم: -4
و وَ ونَالبصريينَورل َرأسامَسيبوي مَفامَيرونَأن َيقعَحيثَيصالَ

َو وعَاالسم.

                                                 
 .35م1/34َمَشر َالتساين:7/11َمَشر َالمةصن:2/549َانظرَ ذهَاآلراء:َاإلنصاف:َ( 1)
 .4/3مالك:َشر َابنَرقين:َنظرَرأيَابنَا( 2)
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َرل َ ذا:َب نَالمض دُّ ف عمَفيَنحو:َ) الَيقوم(مَواالسمَالَيقعَوي ر  ارعَي ر 
َبعدَحروفَالتحضيامَومعَ ذاَكانَالةعنَبعد اَمرفوراا.

*َ*َ*َ

  صب الفعل المضارع
منَالمعلومَأنَرالمةَالنصبَ يَالةتحةَظا رومَأوَمقددروَللتعدذرمَفتظادرَ

َبدالواوَأوَاليداء َتدذ بَ نحدو:َيسدرنيَأنََمإذاَكانَالةعنَصحيالَاآلخرمَأوَمعدتالًّ
ن يَأنَتدددروَ  مجا دددَفدديَسددبينَ َإالََإلدد َ مَولددنَيرمدديَ َإلدد َالمسددجدمَويسددرُّ

نحددوَ ولدد ََمحددذفَالنددونَ ددوَرالمددةَالنصددبَفدديَاألفعددانَالخمسددةَويددؤجرمَوأنَ 
َ.[184َالبقرو:َ]َ ﴾ َوأَْن تَُصوُموا َخْيْر لَُكمْ  ﴿:َتعال 

* * * 

  واصب الفعل المضارع
َ–لنََ–أنَ، وهن: سب َب حدَالحروفَالناصبةي ن صبَالةعنَالمضارعَإذاَ

المَالتعليددنََ–واوَالمعيددةََ–المَالجحددودََ–فدداءَالسددببيةََ–حتدد ََ–إذنََ–كدديَ
َوغير امَوسي تيَتةصيل َفيماَيلي:

َ:لن -1
اَلالستقبانمَفاديَ و يَخاصةَبنةيَالةعنَالمضارعمَونصب مَوجعل َخالصا

الَ؟َذ ددبََويَالت بيدددَأحددرفَنةدديمَلنةدديَالةعددنَفدديَالمسددتقبنمَلكددنَ ددنَيقتضدد
الزمخشددريَإلدد َذلددكمَألجددنَمعتقدددهَالةاسدددَفدديَنةدديَرؤيددةَ َيددومَالقيامددةمَ

َ.(1)والصحيالَأنااَالَتةيده
 لنَتبلغَالمجدَحت َتلع َالصبر.مثاله: َ

لددن:َحددرفَنةدديَونصددبَواسددتقبانَمبندديَرلدد َالسددكونمَالَمحددنَلدد َمددنَ
َاإلرراب.

صدب َالةتحدةَالظدا رومَومند َتبلغ:َفعنَمضارعَمنصوبَبـ:َلدنمَورالمدةَن
ا تُِحبُّونَ  ﴿ ول َتعال :َ  .[92 نَرمران:َ]َ ﴾ لَْن تَ َالُوا اْلبِرك َحتكى تُْ ِفقُوا ِممك

َلن:َأداوَنةيَونصبَواستقبانَمبنيَرل َالسكونمَالَمحنَل َمنَاإلرراب.
ألن َمدنََ؛تنالوا:َفعنَمضارعَمنصوبَبعدَلنمَورالمةَنصب َحذفَالنون

لخمسةمَوواوَالجمارةَضميرَمتصنَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفدعَاألفعانَا
َفارن.

َالبر:َمةعونَب َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.
 قال ابن مالك:

 َوبِلَووووِن اْ ِصووووْبهُ َوَكووووْن، َكووووَيا بِووووأَنْ 
 

 اَل بَْعوووَد ِعْلوووم  َوالكتِووون ِموووْن بَْعوووِد َظووونْ  
 

 كن المصدرية: -2
                                                 

َماَللزمخشدريَفديَكشداف خالفادَمذكرَابنَ شامَفيَكتابَمغنيَاللبيب:َوالَتةيددَلدنَتوكيددَالنةدي( 1)
اداَةيدَمنقيدمَ ين:َولوَكانتَللت بيددَلدمَينبالَدليَ اَل َفيَأنموذج مَوكال ماَدرووالَت بيدهَخالفاَ
]ََ﴾ َولَوْن يَتََم كوْومُ أَبَوًدا ﴿مَولكدانَذكدرَاألبددَفديَ[26]مدريم:ََ﴾ ا َلَْن أَُكل َِم اْليَوْوَم َِّْ ِسويا  ﴿باليومَفي:َ
 .1/284.َـ اامَواألصنَردم .ََ[َتكرارَا95البقرو:
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َ.(1)قتااَالالمَ)المَالتعلين(وإنماَتكونَمصدريةَإذاَسب
َوإررابااَمثنَماَيلي:َ[23الحديد:]َ ﴾ ِلَكْن اَل تَأَْسْوا ﴿مثن:َلفًظا:  -أ

َ:َالالم:َحرفَتعلينمَكي:َحرفَمصدريَونصب.لكيال
 نافية.ال: 

ألند ََ؛فعنَمضارعمَمنصوبَبـَ)كي(مَورالمةَنصب َحدذفَالندونَتأسوا:
رَمتصددنمَمبندديَرلدد َالسددكونَفدديَمددنَاألفعددانَالخمسددةمَوواوَالجمارددة:َضددمي

محنَرفعَفارنمَوالمصدرَالمنسبكَمدنَكديَومداَبعدد ا:َمجدرورَبدالمَالتعليدنمَ
َوالتقدير:َلعدمَأساكمَ)حزنكم(.

تَأنَاألصدنَ)لكدي(َوأنددكَتقوديًرا -ب :َمثدن:َجهتدكَكديَتكرمندديمَفدإذاَ ددر 
لدك:َكماَ الواَفيَ وَمحذفتَالالمَاستغناءَرنااَبينتااَفيَنصبَالةعنَالمضارع

َجهتكَكيَتكرمني.
َهاك َّعرابه:و

جهتك:َفعنَماامَمبنيَرل َالسكونمَالتصال َبتاءَالةاردنمَوتداءَالةاردن:َ
ضميرَمتصنَمبنيَرل َالضممَفديَمحدنَرفدعَفاردنمَوالكداف:َضدميرَمتصدنَ

َمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَنصبَمةعونَب .
َكي:َحرفَمصدريَونصب.

رالمددةَنصددب َالةتحددةَتكرمنددي:َتكددرم:َفعددنَمضددارعمَمنصددوبَبددـَ)كددي(مَو
والةارنَضدميرَمسدتترَوجوباداَتقدديرهَأندتمَوالندون:َللو ايدةمَواليداء:ََمالظا رو

ضميرَمتصنَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَنصبَمةعونَب مَوالمصدرَالمنسبكَ
َمنَكيَوماَبعد اَمجرورَبالالمَالمقدرومَوالتقدير:َجهتكَإلكرامكَإياي.

حددرفَجددرَمةيدددَللتعليددنمَوالةعددنَفددإنَلددمَتقددد رَالددالمَ بلادداَكانددتَ)كددي(َ
َكماَسي تي.َمالمضارعَبعد اَمنصوبَب نَمضمروَوجوباا

 قال ابن مالك:
 َوبِلَوووووِن اْ ِصوووووْبهُ، َوَكوووووْن َكوووووَيا بِوووووأَنْ 

 
، َوالكتِوون ِمووْن بَْعووِد َظوونْ    اَل بَْعووَد ِعْلووم 

 
 َّين: -4

فالَيصحبَإالَجملةَ يَجوابَشرطََمحرفَيةيدَالجوابَوالجزاءَ)إذن(:
كمذكورمَن َمَوإنماَينصبَبثالثةَشروط:(2)حوَ ولام:َإنَت تنيَإذنَأكرم 

 شروف ال صب بـ: )َّين :
كمَجوابااَلمنَ ان:َأناَأن تكون  ن صدر الكالم –أ  م  مَكماَتقون:َإذنَأ ك ر 

َ–أزورك.َفإنَو عتَ)إذن(َفيَحشوَالكالمَب نَارتمدَماَبعد اَرل َماَ بلااَ
ل ت م  َمَوذلكَفيَثالثةَموا ع:-أ   
.حدها: أ ك  م  اَلماَ بلاامَنحو:َأناَإذنَأ ك ر  َأنَيكونَماَبعد اَخبرا

                                                 
ددوإنمدداَن ( 1) فدديَكونادداَمصدددريةَمختصددةَبالمسددتقبنمَو دديَرلدد ََ(أن)َـالمضددارعَلشددباااَبددَتَ ب َص 

 .3/383أولاماَمةتو مَوثانياماَساكن.َانظر:َشر َالتساين:ََ؛حرفين
 .3/342شر َالتساين:َ( 2)



ََ (57) 

.الثا ن ك  َ:َأنَيكونَماَبعد اَجوابااَلشرطَ بلاامَنحو:َإنَت تنيَإذنَأكرم 
.الثالث:  َأنَيكونَماَبعد اَجوابااَلقسمَ بلاامَنحو:َو َإذنَالَأخرج 

َفةيَ ذهَالمواضعَيجبَإ مالاامَورفعَالةعنَبعد ا.َ-
دكمَلمدنَ دانَلدك:َأن يكون الفعل بعدها مسوتقباًل،  -ب نحدوَ ولد :َإذنَأكرم 

َأزوركَغداا.َوت عربَ كذا:
َحرفَنصبمَمبنيَرل َالسكونمَيةيدَالجوابَوالجزاء.َّين: 

م :َفعدنَمضدارعمَمنصدوبَبعددَ)إذن(مَورالمدةَنصدب َالةتحدةَأُْكِرَمك:  در  ك 
أ 

اف:َضددميرَمتصددنَمبندديَالظددا رومَوالةارددنَضددميرَمسددتترَتقددديرهَ)أنددا(مَوالكدد
َرلد َالحدانَ رل َالةتالَفديَمحدنَنصدبَمةعدونَبد مَفدإذاَكدانَالةعدنَبعدد اَداالًّ
مَ َالةعنَبعد امَنحو:َإذاَحدثكَصديقكَبحدديثمَفقلدت:َإذنَتصددق  ف ع  ل تَور  م  أ   

َلمدنَ دانََ؛فالةعنَتصدقَمرفوع َرل َالحدانمَونحدوَ ولدك:َإذنَتصددق  ألن َدن 
َلك:َأحبُّك.
و ََ–مثدن:َإذنََ،الفعل متصاًل بـ )َّين ، أو م فصاًل بالقسومأن يكون َ-جـ
كَ)بالنصب(.َ– م  َأ ك ر 

َبينااَوبينَالةعنَبةاصدنَغيدرَالقسدمَأ ملدتمَووجدبَرفدعَالةعدنَ ن  فإنَف ص 
كَ)بالرفع(.َ–ياَزيد ََ–مثن:َإذنََمبعد ا كَ)بالرفع(مَوإذنَفيَالدارَأكرم  َأكرم 

َملحوظة:
اءمَويظارَفيَالمحاوروَالتيَتجريَبدينَ)إذن(َتسم َبحرفَجوابمَوجز

َنحو:َزيدَيقونَلعمرو:َأناَأذاكر.َماثنين
فصدددارتَإذنَجواباددداََمتدددنجالَ–و ََ–فيقدددونَرمدددرو:َإذنَتدددنجالمَأوَإذنَ

وو دعَفديََمللقون:َأناَأذاكرمَوجدزاءَرلد َالمدذاكرومَوالةعدنَدنَرلد َالمسدتقبن
فوجدبََمبيناماَبالقسمصدرَالكالممَولمَيةصنَبينَإذنَوالةعنَفاصنمَأوَفصنَ

مَ نصددبَالةعددنَبددـ:َإذنمَلكددنَلددوَفصددلتَبغيددرَالقسددممَفقلددت:َإذنَيدداَزيدددَتددنجال 
َرصةور. َابن  زَالنصب  َرفعتَالةعنَ)تنجال(مَوجو 

جازَرفعَالةعنََمرفعَالةعنَونصب َبعدَ)إذن(:َإذاَو عتَ)إذن(َبعدَراطف
َ)بالنصددبَوالرفددع( ددك  م  ر  فددالرفعَرلدد ََبعددد اَونصددب مَمثددن:َزيدددَي تيددكَوإذنَي ك 

َوَِّيًا اَل  ﴿:َتعددال والنصددبَرلدد َإرمالاددامَوبددالوجاينَ  ددر َ ولدد ََمإ مددانَإذن
َمَوإذنَالَيلبثواَخالفك.[76اإلسراء:َ]َ ﴾ يَْلبَثُوَن ِخاَل َكَ 

 قال ابن مالك:
 َو ََصوووووووووبُوا بِوووووووووِذَيِن الُمْسوووووووووتَْقبَالَ 

 
َرْ  َواْلِفْعوووُل بَْعوووُد ُموَصوووالَ    َّْن ُصووود ِ

 
 اْليَِمووويُن َواْ ِصوووْب َواْر َعَووواأَْو قَْبلَوووهُ 

 
 ََِّيا )ََِّيْن  ِمووووْن بَْعووووِد َعْفووووف  َوقَعَووووا 

 
 أن المصدرية: -4



ََ (58) 

بةدتالَالامددزوَوسددكونَالندونَ دديَأ مَُّالنواصددبمَويعلدنَذلددكَأبددوَحيددانَ)أن  
وذلكَألنااََ؛بقول :َبدلينَاالتةاقَرليااَواالختالفَفيَلنمَإذنمَكي.َأيَأصلاا

َتعمنَظا روَومضمرو.
َف عملها ال صب:شرو

(َالمصدريةَالناصبةَشروط: َويشترطَفيَ)أ ن 
َمفلقًا:« ِعْلم  »أال تُْسب  )أن  بـ  – 1

مََمأي:َمنَاألفعانَالتديَتددنَرلد َالعلدممَأوَاليقدين مَت دي ق ن  ل دم مَت حق د   نحدو:َر 
َ ﴾ َضوىَعِلَم أَْن َسيَُكوُن ِمْ ُكْم َمرْ  ﴿ونحو امَفإنااَحينهذَالمخةةةَمنَالثقيلةمَنحو:َ

بَكالتالي:ََ[20المزمن:] َفيتعينَرفعَالةعنَبعد امَوت ع ر 
رلم:َفعنَمااَمبنيَرل َالةتالمَمنَأخواتَظنمَتنصبَمةعولينمَوفارل َ

امَتقديره:َ و. َمستترَجوازا
:َحرفَتوكيدَونصبمَمخةةةَمنَالثقيلةمَتنصدبَاالسدممَوترفدعَالخبدرمَ أن 

َ و.واسمااَضميرَالش نَمحذوفَوجوباامَتقديره:َ
سددديكون:َالسدددين:َحدددرفَلالسدددتقبانمَيكدددون:َفعدددنَمضدددارعَناسددد َندددا صَ

و دوََ–مرفوعمَلتجردهَرنَالناصبَوالجازممَورالمدةَرفعد َالضدمةَالظدا روَ
َيرفعَاالسمَوينصبَالخبر.َ–مضارعَمتصرفَمنَكانَالناسخةَ

الكاف:ََممنكم:َمن:َحرفَجرمَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب
َمالضدممَفديَمحدنَجدرَبدـ:َمدنمَالمديم:َرالمدةَالجمدعَ لدضميرَمتصنَمبنديَر

َوالجارَوالمجرور:َشب َجملةَمتعل َبمحذوفَتقديره:َ)كاهناا(َخبرَيكون.
ض  :َاسمَيكونَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالمقدروَرل َاأللفمَمنعَ ر  م 

َألن َاسمَمقصور.َ؛منَظاور اَالتعذر
المخةةدةمَوالمصددرََوجملةَيكونَواسمااَوخبر دا:َفديَمحدنَرفدعَخبدرَأن

المنسبكَمنَأنَوماَبعد اَسدد َمسدد َمةعدوليَرلدممَوالتقددير:َرلدمَكدونَمرضد َ
َمنكم.
مَأوَالشددكَجددازَفدديَالةعددنَبعددد اَوجاددان:َََ فددإذاَتقدددمَرليادداَمدداَيةيدددَالظددن 

مَ َتسداف ر  مَوأخدانَأ ن  مَوأنَتدذاكر  َت دذ اكر  الرفعمَوالنصدبمَنحدوَ ولدك:َظنندتَأن 
مَوالتق َت س اف ر  مَوحذفَاسدمااََ–معَالرفعََ–ديرَوأن  ظننتَأنكَتقوم مَفخةةتَأ ن 

. َوبقيَخبر امَو وَالةعنَوفارل مَوكذلكَفي:َأخانَأنكَتسافر 
الماهدددو:ََ]َ﴾ َوَحِسووبُوا أاَلك تَُكوووَن  ِتْ َووةْ  ﴿َ:تعددال و دددَ ددر َبددالوجاينَ ددونَ َ

َواليقينَ  رَ(1)[71 ل م  َرل َالع  (َبارتبارَالةعنَداالًّ و ر َبالنصبَرل ََم)تكون 
َرل َالظنَوالشك. َارتبارهَداالًّ

َبقول :ََابن مالكوإل َماَسب َيشيرَ

                                                 
مَوكتدابَالتوجياداتَواآلثدار1/541َمَاإلتحداف:2/255َوردتَ ذهَالقراءاتَفديَكتدابَالنشدر:َ( 1)

مَ رأ دداَبددالرفعَأبددوَرمددرومَوحمددزوم1/173َالنحويددةَوالصددرفيةَللقددراءاتَالثالثددةَبعدددَالسددبعة:َ
 نَبالنصب.والكساهيَمنَالسبعةمَويعقوبَوخلفَمنَالثالثةمَو رأَحةصَوالبا و



ََ (59) 

 َكوووووَيا بِوووووأَنْ  نْ َوبِلَوووووِن اْ ِصوووووْبهُ َوَكووووو
 

، َوالكتِوون ِمووْن بَْعووِد َظوونْ    اَل بَْعووَد ِعْلووم 
 

ْح  ْ وووووَع َصوووووح ِ  َاْ ِصوووووْب بَِهوووووا، َوالرك
 َواْعتَِقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودْ 

 

 فكووووووِردْ تَْخِفيفََهووووووا ِمووووووْن أَنك  َْهووووووُو مُ  
 

 أال تكون  ا دة: -2
و يَالتيَتقعَفيَحشوَالكالممَوالَيختنَالكالمَمعَحدذفاامَوإنَكاندتَتةيددَ

َمتوكيدمَو يَحرفَزاهدمَالَمحنَل َمنَاإلررابمَكد نَتد تيَبدينَالقسدمَولدوال

ألنَ)أن(َزاهدوَالََ؛زيٌدَألكرمت مَفالةعنَيقومَمرفوعَنحو:َأ سمَبا َأنَلوَيقومَ 
َرمنَلاا.

 أال تكون مفسرة: -3
ألند َالَيقدعَبعدد اَإالََ؛فإنَكانتَمةسدروَالَينصدبَالةعدنَالمضدارعَبعدد ا

 َأَْوَحْي َا  ﴿:َتعال األمرَغالباامَوتكونَمسبو ةَبجملةَفيااَمعن َالقونمَنحوَ ول َ
ُهْم أَِن َواْ َفلَووَ  اْلَمووأَلُ ِموو ْ  ﴿:َتعددال مَو ولدد َ[27المؤمنددون:]َ ﴾ َِّلَْيووِه أَِن اْصوو َعِ اْلفُْلووكَ 

َ.[6ص:َ]َ ﴾ اْمُشوا
َماَتوافرتَفي َالشروط:َمثال:

.) ن  م  َت ا  (مَ)يؤلمنيَأ ن  ر  َت ذ اك  َت ت ق د م (مَ)يسرنيَأن  َ)يعجبنيَأ ن 
  مويج لإلعراب:
َيسرنيَأنَتذاكر:َ

يسددرني:َيسددر:َفعددنَمضددارعَمرفددوعمَورالمددةَرفعدد َالضددمةَالظددا رومَ
َالسكونَفيَمحنَنصبَمةعونَب .َوالنونَللو ايةمَوالياء:َضميرَمبنيَرل 

أنَتددذاكر:َأن:َحددرفَمصدددريَونصددبَواسددتقبانمَتددذاكر:َفعددنَمضددارعَ
منصوبَبـ:َأنمَورالمةَنصب َالةتحدةَالظدا رومَوأنَتدذاكرَمصددرَمدؤونَفديَ

. مَوالتقدير:َيسرنيَمذاكرت ك  َمحنَرفعَفارنَيسرُّ
  واصب الفعل المضارع التن تَْ صُب بـ )أن  مضمرة:

َرعَ سمان:نواصبَالمضا
مدددداَينصددددبَالةعددددنَالمضددددارعَبنةسدددد مَو ددددوَأربعددددةَألةدددداظ:َأنَاألول: ََ

امَوإذن. َالمصدريةمَولنمَوكيَالمسبو ةَبالالمَلةظااَأوَتقديرا
َماَينصبَالةعنَالمضارعَبـَأنَمضمروَبعدهمَو وَنوران:َالثا ن: 
َ:َماَينصبَبـ:َأنَمضمروَوجوباامَو يَستةَألةاظمَكماَسي تي.أحدهما
امَو يَخمسةَألةاظَكماَسي تيواآلخر  .:َماَينصبَبـ:َأنَمضمروَجوازا

 القسم األول: ما ي صب بـ: أن مضمرة وجوبًا:
 حتى: -1

إذاَو عَالةعنَالمضارعَبعدَحت مَفايَحرفَجرمَوالةعنَبعدد اَمنصدوبَ
بـ:َأنَمضمروَوجوباامَوالمصدرَالمنسدبكَمدنَ)أنَوالةعدن(َمجدرورَبدـ:َحتد مَ

 المذكوروَفايَتؤديَأحدَالمعنيين:َوإذاَكانتَحت َبالصةة



ََ (60) 

 ﴿:َتعدال :َبمعند َإلد َأنمَوذلدكَفديَ دونَ َأن تكون دالة علوى الغايوة -أ
َ.[187البقرو:َ]َ ﴾ َوُكلُوا َواْشَربُوا َحتكى يَتَبَيكَن لَُكُم اْلَخْيُف اأْلَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِف اأْلَْسَودِ 

ُسولُ َوُ ْلِ لُوا َحتكى يَقُوَل  ﴿ونحوَ ول :َ ونحوَ ولك:َسرتََ[214البقرو:َ]َ﴾ الرك
َحت َأدخنَالمدينة:

َتقونَفيَإررابَاألخير:
سرت:َسار:َفعنَمداامَمبنديَرلد َالسدكونمَالتصدال َبتداءَالةاردنمَوتداءَ

َالةارنَضميرَمتصنَمبنيَرل َالضممَفيَمحنَرفعَفارن.
َحت :َحرفَجرَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.

رعَمنصددوبَبددـَأنَمضددمروَوجوبادداَبعدددَحتدد مَورالمددةَأدخددن:َفعددنَمضددا
المدينة:َمةعونَب َمنصدوبمََمنصب َالةتحةمَوالةارنَضميرَمستترَتقديرهَ)أنا(
ومداَدخلدتَرليد َفديَت ويدنََمورالمةَنصب َالةتحدةمَو)أن(َالمضدمروَبعددَحتد 

َمصدرَمجرورَبـَحت مَتقديره:َدخون.
الدالم(َأوَ)كدي(مَوذلدكَبد نَفتكونَبمعند َ)أن تكون دالة على التعليل:  -ب

يكونَماَ بلااَسببااَلماَبعد امَنحوَ ولك:َكلمت َحت َيصدنعَلديَمعروفادامَونحدوَ
َ ولك:َاحتررَحت َتنجومَوإلررابَالمثانَاألخيرَتقون:َ

احتددرر:َفعددنَأمددرمَمبندديَرلدد َالسددكون.َوالةارددنَضددميرَمسددتترَوجوبادداَ
َتقديره:َأنت.

َل َمنَاإلرراب.حت :َحرفَجرَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَ
تنجو:َفعنَمضارعَمنصوبَبـَأنَمضمروَبعدَحت مَورالمةَنصب َالةتحةَ

وأنَالمضددمروَبعدددَحتدد مَومدداَبعددد اَفدديَت ويددنَمصدددرَمجددرورَبددـ:ََمالظددا رو
َحت مَوالتقدير:َحت َالنجاو.

:َفتكدونَبمعند َ)إالَأن(َوشدا دَو وراداَأن تكون دالوة علوى االسوتث اء -جـ
َلشارر:مةيدوَلالستثناءمَ ونَا

ةاَ اح  دددم  َس  دددون  َال ة ض  دددن  َم  ددداء  َال ع ط  َل دددي ر 
َ

يدددددنَ َ َ  ل  ي ك  ددددداَل دددددد  م  دددددود َو  ت ددددد َت ج  َح 
 

َر ع الفعل بعد حتى:  َحت  َبعد َالمضارع َالةعن َرفع بثالثةََ–ويجب
َشروط:
َالمديندةََ-1 َب مََمثن:َسدرتَحتد َأدخدن  َرل َالحانَأوَمؤوالا أنَيكونَداالًّ

َ)إنَ لت َأثناءَالدخون(.
َالمدينةَبرفعَ)أدخن(.ومثا َحت َأدخن  َنَالمؤونَبالحان:َكنتَسرت 
فدإنَدخدونَالمديندةََمكالمثانَالسداب َمأنَيكونَماَبعد اَمسببااَرماَ بلااَ-2

َسببَرنَالمسير.
وذلكَأنَالجملةََمأنَيكونَماَبعد اَفضلة:َتتمَفاهدوَالكالمَالساب َبدون َ-3

َفعنَوفارنَو يَكالمَمةيد.«َسرت»
 لك:قال ابن ما



ََ (61) 

 َوبَْعوووَد َحتكوووى َهَكوووَيا َِّْضوووَماُر )أَْن 
 

 َحوووووتْْم َكُجوووووْد َحتكوووووى تَُسووووورك َيا َحوووووَ نْ  
 

الَ   َوتِْلوووووَو َحتكوووووى َحوووووااًل اْو ُموووووَؤوك
 

 بِووووووِه اْر َعَوووووونك َواْ ِصووووووِب الُمْسووووووتَْقبَالَ  
 

َوالجحودَ وَالنةي:الم الجحود:  -2
ل فَالور َِّنك  ﴿:َتعال دمَو ول َو يَالمسبو ةَبكونَمنةيمَمثن:َماَكنتَأل  خ 

ُ ِليَْغِفوَر لَُهوْم  الكِييَن ََم ُوا ثُمك َكفَُروا ثُمك ََم ُوا ثُمك َكفَُروا ثُمك اْ َداُدوا ُكْفوًرا لَوْم يَُكوِن هك
ُ ِلويَْظِلَمُهمْ  ﴿:َتعال مَو ول َ[137النساء:َ]َ ﴾ َواَل ِليَْهِديَُهْم َسبِيالً  َالدروم:]َ﴾  ََما َكاَن هك

َمَونحوَ ولنا:َماَكانَخالدَلياينَأباه.[9
َالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمما:َنافيةمَحرفَمبنيَرل َالسكون

َكان:َفعنَمااَنا صمَمبنيَرل َالةتال.
َخالد:َاسمَكانَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.

حدددرفَمبنددديَرلددد َالكسدددرمَالَمحدددنَلددد َمدددنََمليادددين:َالدددالم:َالمَالجحدددود
مضددارعَمنصددوبَبددـَ)أن(َمضددمروَوجوبادداَبعدددَ)الم(ََاإلرددرابمَوياددين:َفعددن

َالجحودمَوالةارنَضميرَمستترَتقديره:َ وَراهدَرل َاالسمَالساب .
ألند َمدنََ؛أباه:َمةعونَب َمنصدوبَورالمدةَنصدب َاأللدفَنيابدةَردنَالةتحدة

األسماءَالستةمَو وَمضافمَوالااءَضميرَمتصنَمبنيَفيَمحدنَجدرَمضدافَ
َمحنَنصبَخبرَكان.إلي .َوالجملةَالةعليةَفيَ

َ:)أو  التن بمع ى )حتى  أو )َّال  -3
يجددبَإضددمارَأنَبعدددَ)أو(َبشددرطَداللتادداَرلدد َالغايددةمَولددذلكَ ددانَالنحدداو:َ
رَ)أن(َبعدَ)أو(َإذاَصلالَ)حت (َفيَموضدعَ)أو(َنحدوَ ولندا:َأللزمندكَأوَ م  ت ض 

َل َأنَتقضينيَحقي.إتقضينيَحقيمَأي:َحت َتقضينيَحقيمَأوَ
َر:ومن َ ونَالشار

ن ددد  َالم  ك  ر  َأ د  َأ و  دددع ب  َالص  ل ن  دددا  ت س  َأل  س 
َ

ددداب رَ َ َل ص  َإ ال  دددان  م  َاآل  ددداَان ق ددداد ت  َ(1)ف م 

َ
َبراءتدد مَأي:َإالَأنَحَ وتكددونَبمعندد َ)إال(َنحددو:َي َ كددمَرلدد َالمددتامَأوَتظاددر 
َتظارَبراءت مَومن َ ونَالشارر:

مَت َ  ن ددددددداوَ   دددددددو  ت  دددددددز  َإ ذ اَغ م  دددددددت  ك ن  َو 
َ

َك ع ََ ت  ددددددر  اك س  ددددددت ق يم  َت س  دددددداَأ و  َ(2)وب ا 
َ

َأي:َإالَأنَتستقيما.
 وقال ابن مالك:

                                                 
مَوشدر َاألشدمونيَرلد 4/8َمَوشدر َابدنَرقيدن:1/67َوردَ ذاَالبيتَفيَكتابَمغنيَاللبيب:َ( 1)

مَولددمَينسددب َأحدددَو ددوَمددنَبحددرَالطويددن.َوالشددا دَفيدد َ)أوَأدركَالمندد (َحيددث3/525َاأللةيددة:َ
 جاءتَ)أو(َبمعن َ)حت (َالتيَبمعن َ)إل (.

انظدر:ََ.نصدبَتسدتقيمَرلد َمعند َإالَأنَتسدتقيمَ:فيد َو دان:َالشدا دَمنسب َاألرلمَلزيدادَاألرجدم( 2)
 .4/9مَوابنَرقين:3/526َمَشر َاألشموني:402َاألرلم:َ



ََ (62) 

 َكوووووووَياَك بَْعوووووووَد أَْو ََِّيا يَْصووووووولُُح  ِووووووون
 

 َمْوِضِعَها )َحتكوى  أَِو )االك  أَْن َخِفون 
 

َ اء السببية المسبوقة ب فن محض، أو بفلب محض: -4
ي تَبالسببية  ولد ََ:المسبوقَبنةيألنَماَ بلااَسبٌبَفيماَبعد امَومثانََ؛وسم  

َ.[36َفاطر:َ]َ ﴾ اَل يُْقَضى َعلَْيِهْم  َيَُموتُوا ﴿:َتعال 
ألندد َمددنََ؛ورالمددةَنصددب َحددذفَالنددونَمفيموتددوا:َفعددنَمضددارعَمنصددوب

األفعانَالخمسةمَوناصب َ)أن(َالمضمروَوجوبااَبعدَفداءَالسدببيةَالمسدبو ةَبنةديَ
َمحاَ)الَيقض  (.

تكونَبعد:َاألمدرمَأوَالناديمَأوَالعدرامَفايَالتيََموأماَالمسبو ةَبالطلب
أوَالحامَأوَالتمنيمَأوَالترجيمَأوَاالستةااممَأوَالددراءمَو ديَمجموردةَفديَ

َبيتَمنَالشعر:
ادَ  دددد  مَو  ان  مَو  ددددر  َم  ا  ددددر  ار  َو  ددددن  س  ع مَو 

مَ  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  ض   َل ح 
َ

ََ ددال  َك م  َ  ددد  َالن ة دي  ددذ اك  مَك  ج  ار  مَو  دن  َت م 
َ

ََواألمثلة على الترتيب، هن:
َجودواَفتسودوا.َمثال األمر: –أ 

َالَتعجنَفتندم.َمثال ال هن: –ب 
 مثال الدعاء: -جـ 

دددددددددنَ  َر  ن  دددددددددد  َأ ر  ن ددددددددديَف دددددددددال  ف  ق  ب  َو  َر 
َ

ددن نَ َ َس  ددر  ي  َف دديَخ  ين  َالس ددار  ددن ن  َ(1)س 
َ

اًل َوقَاَل ُموَسى َربك َا َِّ كَك َتَْيَ   ِْرَعْوَن َوَموأَلَمُ ِ ي َوةً َوأَْموَوا﴿:َتعال ومن َ ول َ
ْ يَا َربك َا ِليُِضلُّوا َعْن َسبِيِلَك َربك َا اْفِمْس َعلَى أَْمَواِلِهْم َواْشوُدْد َعلَوى   ِن اْلَحيَاِة الدُّ

َ.[88يونر:َ]َ ﴾قُلُوبِِهْم  َاَل يُْؤِم ُوا َحتكى يََرُوا اْلعََياَب اأْلَِليمَ 
.مثال العرض -د  :َأالَتحنَبدارناَفتكرم 

َل ؟َ:مثال االستفهام -هـ َ نَتصغيَف حدث كمَمنَيدرونيَف ستجيب 
 :َ الَكتبتَألخيك.مثال الحض -و
َ.[73النساء:َ]َ ﴾ يَا لَْيتَ ِن ُكْ ُ  َمعَُهْم  َأَ ُوَ   َْوً ا َعِظيًما ﴿:َمثال التم ن - 

َومن َ ونَالشارر:
ف ددددتَ  َف و  ددددد ت  ار  َو  دددددت ل ي  َأ م َخ  ددددت  َي دددداَل ي 

َ
ددددٌرَف ن َ ل ادددداَر م  دددديَو  َل  ام  د  ب او  ددددط ح  َص 

َ
.َمثال الترجن: -ح ي  َلعليَأملكَنصابااَف زك  
واو المعيووة المسووبوقة ب فوون محووض أو فلووب علووى مووا تقوودم  وون  وواء  -5

َ:السببية
)ينسددوا(:ََفالةعددنَملددمَيدد مرواَبددالخيرَوينسددواَأنةسدداممَمسددبوقَبنةدديَمثووال:

َممضددارعَمنصددوبَبددـَ)أن(َمضددمروَوجوبادداَبعدددَواوَالمعيددةَالمسددبو ةَبنةددي
َألن َمنَاألفعانَالخمسة.َ؛مةَنصب َحذفَالنونورال

                                                 
م3/538َمَولمَينسب َلقاهدنمَواألشدمونيَرلد َاأللةيدة:4/12َوردَ ذاَالبيتَفيَشر َابنَرقين:َ( 1)

 راء.ألن َفيَجوابَالدَ؛والشا دَفي :َ)فالَأردن(َحيثَنصبَالةعنَبعدَفاءَالسببية



ََ (63) 

َ ونَأبيَاألسودَالدؤلي:َمثال َخر:
ث ل دددد  َ َم  ت ي 

ت دددد   َو  ل دددد ت َخ  ددددن  ر  دددد َ  َت ن  َال 
َ

دددديمَ َ َر ظ  ددددت  َإ ذ اَف ع ل  ددددك  ل ي  دددداٌرَر  َ(1)ر 
َ

أي:َخدالصَمدنََ؛و ولناَفديَالةداءَأوَالدواو:َكونامداَمسدبو ينَبنةديَمحدا
بقةمَبخالفَالنةديَالمندتقاَبدإالمَنحدو:َمداَت تينداَمعن َاإلثباتَنحوَاألمثلةَالسا

إالَفتحدددث ن امَوالنةدديَالمتلددوَبنةدديمَنحددو:َمدداَت تيندداَفمدداَتحدددثنامَأوَالنةدديَالتدداليَ
َالستةاامَتقريريمَنحو:َألمَت تنيَف حسنَإليكمَفإن َيمتنعَالنصبَفيَذلكَكل .

 قال ابن مالك:  
 عْ َواْلووَواُو َكاْلفَووا َِّْن تُِفوووْد َمْفُهوووَم َمووو

 
 َكوووواَل تَُكووووْن َجْلووووًدا َوتُْظِهووووَر الَجووووَ عْ  

 
 كن الجارة: -6

امَمثن:َجهتَكيَتكرمني. َو يَالتيَلمَتدخنَالالمَرليااَلةظاامَوالَتقديرا
َالقسم الثا ن اليي ي صب الفعل بـ: أن مضمرة جواً ا:

َو يَخمسةَألةاظ:َأربعةَمنَحروفَالعطفمَوالمَالتعلين.
 أواًل: حروف العفف: 

 )أو  العاففة:  -1
بشددرطَأنَتكددونَمسددبو ةَباسددمَخددالص:َأيَجامدددَغيددرَمشددت مَفاددوَغيددرَ
مشوبَبتقديرَالةعنمَفخرجَبذلكَاالسمَالذيَفيَت وينَالةعنمَنحوَاسمَالةاردنمَ

َواسمَالمةعونمَوكذلكَيشترطَفيَبقيةَحروفَالعطف.
ُ َِّالك وَ  ﴿مثانَذلك:َ ْحيًوا أَْو ِموْن َوَراِء ِحَجواب  أَْو َوَما َكواَن ِلبََشور  أَْن يَُكل َِموهُ هك

َ.[51الشور :َ]َ ﴾ يُْرِسَل َرُسواًل  َيُوِحَن بِِذْي ِهِ 
والشا د:َأنَ َتعدال َ ددَرطدفَالةعدنَ)يرسدن(َرلد َاسدمَخدالصَ)وحيادا(َ

ا. (َبـ:َأنَمضمروَجوازا َفنصبَالةعنَ)يرسن 
 الواو العاففة: -2

َنحوَ ونَالشارر:
ت ق ددددددد وتَو  ب ددددددداء  َر  ل دددددددب ر  ن ددددددديو  ي  َر  َر 

َ
َالشُّدددددة وفَ َ َل دددددب ر  دددددن  َم  َإ ل دددددي  دددددبُّ َأ ح 

َ
ا«َتقر»والشا دَفي :َنصبَ ألنَالةعنَرطفَرلد َاسدمََ؛بإضمارَأنَجوازا

َر(.بَ خالصَو وَ)ل َ
 الفاء العاففة: -3
فينصددبَالةعددنَالمضددارعَإذاَرطددفَبالةدداءَرلدد َاسددمَخددالصمَنحددوَ ددونَََ
َالشارر:

َف   رَ  ت دددددددر ت ع  َم  َت و  ُّدددددددع  ال  دددددددي   َل دددددددو  َض 
َ

بَ َ اباداَر ل د َت در  َإ ت ر  َأ وث در  اَك ن ت  َ(1)م 
َ

                                                 
ابدنَرقيددنمَألبدديَاألسددودَالدددؤليمَوالشددا دَفيدد َ)وتدد تي(َحيددثَنصددبَالةعددنَالمضددارعَبعدددَواوَ( 1)

 .3/549واألشموني:ََم4/15ا:َأنَمضمروَوجوباََـالمعيةَفيَجوابَالنايَب



ََ (64) 

امَ والشدددا د:َ ولددد :َ)ف رضدددي  (َحيدددثَنصدددبَالةعدددنَبدددـ:َأنَمضدددمروَجدددوازا
َع(.طوفااَبالةاءَرل َاسمَصريالَ)تو  َلو ور َمع

 )ثم  العاففة:  -4
َمثنَ ونَالشارر:

ل ددددد  َ ق  دددددل ي كااَث دددددم َأ ر  ددددديَس  َإ ن  ددددديَو   ت ل 
َ

ددَ َي ض  ر  ددالث و  ب ق ددرَ ك  َال  دداَر اف ددت  َلم  ب  َر 
َ

والشا دَفي :َ ول :َ)ثمَأرقل (َحيدثَنصدبَالةعدنَالمضدارعَبدـَأنَمضدمروَ
اَبعدَثمَالتيَللعطفَبعدَاسمَخالصَمنَالتقديرَبالةعنَو وَ)القتن(. َجوازا

رأيناَأنَالةعنَ دَرطفَرل َاسمَخالصمَو ذاَاالسدمَيكدونَمرفورادامَو ددَ
َةَالسابقة.يكونَمنصوبااَكماَفيَاألمثل

 قال ابن مالك:
 َوَِّْن َعلَى اْسوم  َخواِلص   ِْعوْل ُعِفوفْ 

 
 ثَابِتًووووا، أَْو ُمْ َحووووِيفْ « أَنْ »تَْ ِصووووبُهُ  

 
 الم التعليل: -5

اََ–وتضمرَ)أن(َبعد اَ َبشرطين:َ–جوازا
مَفدإنَسدبقتَب يامداَكاندتَالمَجحدودمَأال تسب  )بما كان  أو )لوم يكون  -1

َو دَسب َذكر ا.
 ﴿فدإنَا تدرنَباداَوجدبَإظادارَ)أن(َمثدن:َترن الفعول بوال ال ا يوة، أال يق -2

فوجدبَإظادارَ)أن(ََمفلدالمَللتعليدنمَوالَنافيدةَ[29الحديد:َ]َ ﴾ ِل اَلك يَْعلََم أَْهُل اْلِكتَابِ 
َ.يعلمألنَالََ:التيَأدغمتَفيَالكالممَواألصن

ِ َوأُِمرْ  ﴿:َتعال  ول ََ:المستوفيَللشرطينَالسابقينَمثال الجا    َا ِل ُْسِلَم ِلوَرب 
(.[71األنعام:َ]َ ﴾ اْلعَالَِمينَ  َمَفيجوزَفيَإرراب َألنَنسلم َبإظاارَ)أن 

وباذاَنعلمَأن َيجبَإظاارَ)أن(َفديَمدوطنَواحددمَو دوَمداَإذاَجداءتَبدينَ
َالمَالجرَو)ال(َالنافيةَالداخلةَرل َالةعنَالمضارعمَكماَسب .

 قال ابن مالك:
 َجوووووووووور   اْلتُووووووووووِ مْ َوبَووووووووووْيَن )اَل  َواَلِم 

 
 َِّْظَهوووواُر )أَْن   َاِصووووبَةً َوَِّْن ُعووووِدمْ  

 
 ارَ )اَل   َوووأََن اْعَموووْل ُمْظَهوووًرا أَْو ُمْضووومَ 

 
 َوبَْعوووَد  َْفووون َكووواَن َحتًْموووا أُْضوووِمَرا 

 
َفيَإضمارَأنَبعدَالالم:َوخالصة القول

(َبعدَالمَالتعلينَلااَثالثَحاالت:  أنَ)أن 
كدونَمنةديمَوتسدم َالدالمَ بلادداَالمَوذلدكَإذاَسدبقتَبوجووب اإلضومار:  -1

 الجحود.
 :َإذاَو عَبعد اَالَالنافية.وجوب اإلظهار -2

                                                                                                                            
م3/370َمَوشر َالتساينمَالبنَمالدك:2/17َوردَ ذاَالبيتَفيَكتابَ معَالاوامعمَللسيوطي:َ( 1)

 .3/561مَوشر َاألشموني:4/22َوشر َابنَرقين:َ
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 :َوذلكَفيماَبقيَ)أيَسو َماَذكر(.َجوا  األمرين -3
* * * 



ََ (66) 

 جوا م الفعل المضارع
ررفناَأنَاألصنَفيَالجزمَأنَيكونَبالسكونمَوينوبَرن َحذفَالنونَفيَ

داََ–ةعدنَالمعتدنَاآلخدرمَوررفنداَوحذفَحرفَالعلةَفيَالَماألفعانَالخمسة أيضا
وذلدكَألند َالَمعند ََ؛أنَالجزمَخاصَباألفعانمَكماَأنَالجرَخاصَباألسماءَ–

ََ–مددنَإدخددانَحددرفَالجددرَرلدد َالةعددنمَفددالَيجددوزَأنَيقددانَ َ-مددثالا ددن  :َذ بددتَم 
مَوكذلكَالَيجوزَإدخانَحرفَالجزمَ)لم(َرل َاالسممَفدالَيقدانَ ب  ََ–ل ع  :َ-مدثالا

َاستعمانَالعربَذلكَالستحالةَكالمَمةيدَمن .َلمَمحمدمَلعدم
َوأدواتَالجزمَ سمانَ)باإلضافةَإل َالجزمَفيَجوابَالطلب(:

 القسم األول: األدوا  التن تج م  عاًل واحًدا:
َو ي:َلممَلمامَالمَاألمرمَوالَالنا ية.

 : 1)لم -1
و يَحرفَيختصَبالدخونَرل َالةعنَالمضدارعَفحسدبمَفيجزمد مَو ديَ

وجزمَو لبمَويةيددَمعند َالنةديمَأي:َنةديَالةعدنَفديَالماضديمَفدإذاَحرفَنةيَ
 لنا:َلمَيدذاكرَمحمددَدروسد مَمعنداه:َمداَذاكدرَمحمددَدروسد َفديَالماضديمَوالَ

فقلبتَزمنَالةعدنَمدنَالحدانَأوََ-أيَو تَالتكلم–ش نَلناَبالحانَالذيَنحنَفي َ
َاالستقبانَإل َالماضي.

َ.[3اإلخالص:َ]َ ﴾ ْم يُولَدْ لَْم يَِلْد َولَ  ﴿:َ انَتعال :َمثال
أي:َ لبَزمنَالةعدنَمدنَالحدانَإلد َالماضديمََ؛لم:َحرفَنةيَوجزمَو لب

َمبنيَرل َالسكونمَالَمحنَل َمنَاإلرراب.
يلد:َفعنَمضارعَمجزومَبـ)لم(مَورالمدةَجزمد َالسدكونمَوالةاردنَضدميرَ

َمستترَوتقديرهَ وَيعودَرل َلةظَالجاللة.
نةيَوجزمَو لبَمبنديَرلد َالسدكونَالَمحدنَولم:َالواو:َراطةةمَلمَحرفَ

َل َمنَاإلرراب.
يولددد:َفعددنَمضددارعَمجددزومَبعدددَ)لددم(َمَورالمددةَجزمدد َالسددكونمَوناهددبَ

َالةارنَضميرَمستترَتقديره:َ وَيعودَرل َلةظَالجاللةَ) (.
 ا:لم   -2

و دديَحددرفَيدددخنَرلدد َالةعددنَالمضددارعمَفيجزمدد مَوينةيدد مَويقلددبَزمندد َ
ا يَْقِض َما أََمَرمُ  ﴿حوَمَن(2)ماضيااَمثنَلم  .[23ربر:َ]َ ﴾ لَمك

َالَمحنَل َمنَاإلرراب.َممبنيَرل َالسكونَملما:َحرفَنةيَوجزمَو لب

                                                 
َ دَتامنَلممَفالَيجزمَالمضارعَبعد اَرندَبعاَالعربمَوذلكَمثنَ ونَالشارر:( 1)

لدددددوالَفدددددواررَمدددددنَذ دددددنَ
َوأسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرتام

َ

َيومَالصليةاءَلدمَيوفدونَبالجدارَ
َ

فالةعنَ)يوفون(َرفعَبعدَلممَوزرمَابدنَمالدكَأناداَلغدةمَو يدن:َإناداَضدرورو.َانظدر:َمغنديَاللبيدب:َ
1/277. 

دخولادداَرلدد َالماضدديَفتقتضدديَجملتددينَوجدددتَثانيتامدداَرندددَوجددودََأحوودهماَ:وجاددانَ خددرانَلددـ)لما(َو مدداَ ندداك( 2)
َأوال مامَنحو:َلماَجاءَمحمدَأكرمت مَويقانَفياا:َحرفَوجودَلوجود.

وا َعلَيْ  ﴿أنَتكونَحرفَاستثناءَمَفتدخنَرل َالجملدةَاالسدميةمَنحدو:ََوثا يهما: .َمغنديَ﴾ َهوا َحوا ِظْ َِّْن ُكولُّ  َْفوس  لَمك
 .279م1/278َاللبيب:َ
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يقا:َفعنَمضارعَمجزومَبعددَ)لمدا(مَورالمدةَجزمد َحدذفَحدرفَالعلدةَ
َ)الياء(.

 أوجه االتفاق واالختالف بين )لم ، و)لما :
 أوجه االتفاق:

َيتةقانَفيَأربعةَأمور:
َالحرفية:َفاماَحرفانَيختصانَبالمضارع.َ-أ
َاالختصاصَبالدخونَرل َالةعنَالمضارعمَفالَيدخالنَرل َغيره.َ-ب
َجزمَالمضارع.َ-َـج
 لبَالمضارعَمنَالحانَأوَاالستقبانَإل َالماضيمَنحو:َلمَأكتدبمَأي:ََ-د

َفيماَمض .
 ثا يًا: أوجه االختالف:
 لماَ لمَ

للنةيَالمطل :َفالَيجوزَاسدتمرارَ
نةيَمصدحوبااَإلد َالحدانمَبدنَيجدوزَ

لَوْم يَِلوْد  ﴿االستمرارمَنحوَ ول َتعال :َ
مَويجدددوزَردمددد مَولدددذلكَ﴾ َولَوووْم يُولَووودْ 

 يصالَأنَتقون:َلمَأفعنَثمَفعلت.

للنةددديَالمسدددتغرقَجميدددعَأجدددزاءَ
الزمنَالماضيَحتد َيتصدنَبالحدانمَ
ولذلكَالَيصالَأنَتقون:َلماَأفعنَثدمَ

نَألَ؛ياددداَمتصدددنَبالحددداننةفعلدددتمَف
داَأفعدن:َأندكَلدمَتةعدنَ معن َ ولدك:َلم 
حت َاآلنمَو ولدك:َثدمَفعلدتَيندا اَ

 ذلك.
الَيتو ددددددعَ«:َلددددددم»المنةدددددديَبددددددـَ

 حصول .
متو ددددددعَ«:َلمددددددا»المنةدددددديَبددددددـَ

الحصونمَفإذاَ لت:َلماَأسافرَفسةرهَ
 منتظر.

يجدددوزَو وراددداَبعددددَأداوَشدددرطمَ
 نحو:َإنَلمَتجتادَتندم.

الَيجددددوزَو ددددوعَلمدددداَبعدددددَأداوَ
 شرط.

جددوزَحددذفَمجزومادداَإالَفدديَالَي
َضروروَالشعرمَلقونَالشارر:
َاحةظَوديعتكَالتيَاستودرتااَ

َاألرازبَإنَوصلتَوإنَلميومَ
 أي:َوإنَلمَتصن.

يجدددوزَحدددذفَمجزومادددامَنحدددو:َ
:َولمددددداَ  اربدددددتَالمديندددددةَولمدددددا.َأ ي 

َأدخلاا.َ

 ملحوظة:
 َّيا دخل  هم ة االستفهام على )لم : -1

السدتةاامَللتقريدرمَأي:َيطلدبَالمسدتةامَأوَبقيتَ)لدم(َرلد َرملادامَوصدارَا
المددتكلمَجوابادداَمددنَالمخاطددبَرلدد َسددؤال مَمثددن:َألددمَتكتددبَواجبددك؟َو ددونَ َ

َ.[1الشر :َ] ﴾ أَلَْم  َْشَرْح لََك َصْدَركَ  ﴿تعال :َ
َألم:َالامزو:َلالستةااممَو)لم(َأداوَجزم.

َنشر :َفعنَمضارعَمجزومَبعدَ)لم(مَورالمةَجزم َالسكون.
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َجارَومجرورمَمتعل َبـَنشر .لك:َ
صدرك:َصدرَمةعونَب َمنصدوبمَورالمدةَنصدب َالةتحدةَو دوَ)مضداف(َ

َوالكافَضميرَمتصنَمبنيَفيَمحنَجرَمضافَإلي .
ددامَفتبقدد َرلدد َرملادداَتوودخل هموو ة االسووتفهام علووى )لمووا  -2 كقددونََمأيضا
َ:(1)الشارر

ب ا َر ل  َالص   يب  ش  َالم  َر ات ب ت  ين  َر ل  َح 
َ

ع ؟و   ل ددتَ َ از  َو  الش ددي ب  َو  ددال  دداَأ ص  َ:َأ لم 
َ

(َبحذفَحرفَالعلةمَلو ورااَبعدَ ال  َالةعنَ)أ ص  م  ز  التيَدخلدتَ«َلما»فقدَج 
َ مزوَاالستةاامَرلياا.

َالالم الموضوعة للفلب: -3
 وتجزمَالةعنَالمضارعَبعد اَولااَمعانمَمناا:

 ﴿ ول َتعال :ََيتحق َإذاَكانَالطلبَمنَاألرل َإل َاألدن مَنحواألمر: و -أ
 َْليَْسووتَِجيبُوا ِلوون  ﴿مَومندد َ ولدد َتعددال :َ[7الطددالق:َ]َ﴾ ِليُْ ِفووْ  يُو َسووعَة  ِمووْن َسووعَتِهِ 

 .[186البقرو:َ] ﴾ َوْليُْؤِم ُوا بِن
ويتحق َإذاَكانَالطلبَمنَاألدند َإلد َاألرلد مَومند َ دونَ َالدعاء:  -ب
َليَياَرب.[77ف:َالزخر]َ ﴾ ِليَْقِض َعلَْي َا َربُّكَ  ﴿تعال :َ َمَو ونَالمذنب:َلتغةر 
:َإذاَ لتَلمدنَيسداويك:َكقولدكَلزميلدك:َلديكنَالصددقَراهددكَااللتماس -جـ

َلتةعنَكذا.
نحوَ ولدكَلمدرياَرزيدزَرليدك:َلتشدربَالددواءَحتد َالرجاء والفمع:  -د

َ.(2)تبرأمَفالسياقَ وَالذيَيحددَ ذهَالمعاني
َنقون:َ[7]الطالق:ََ ﴾ ِمْن َسعَتِهِ ِليُْ ِفْ  يُو َسعَة   ﴿وإلررابمَنحو:َ

لينة :َالالم:َالمَاألمدرَالجازمدةمَحدرفَمبنديَرلد َالكسدرَالَمحدنَلد َمدنَ
َينة :َفعنَمضارعَمجزومَبعدَالالممَورالمةَجزم َالسكون.َماإلرراب

ألندد َمددنَاألسددماءَالسددتةََ؛ذوَسددعة:َذو:َفارددنَمرفددوعَورالمددةَرفعدد َالددواو
َورالمةَجرهَالكسروَالظا رو.َمجرورو وَ)مضاف(مَسعة:َ)مضافَإلي (َم

 : 3)حركة الم األمر
وحركةَالمَاألمرَالكسرمَمثن:َلتذ بمَوإذاَو عتَبعدَواوَالعطفمَأوَث دم مَ
أوَالةاءَجازَتسكينااَوتحريكاامَنحو:َليقمَخالدَوليذ بمَبكسرَالدالمَبعددَالدواوَ

ُضووا تَفَوثَُهْم َوْليُو ُووا ثُومك ْليَقْ  ﴿وإسكاناامَوكدذاَبعددَالةداءَوثدممَنحدوَ ولد َتعدال :َ
َ.[29الحج:َ] ﴾  ُيُوَرُهْم َوْليَفكوك ُوا

 ال اهية:« ال» -4
مَأي:َاالمتنداعَردنَإحدداثَ والنايَمعناه:َطلبَالمتكلمَمنَالمخاط دبَالكدف 

َالةعنَالذيَسبقت َ)ال(َنحوَ ولك:َالَتامن.

                                                 
 مَونسب َإل َالنابغة.366مَواألرلم:2/330َوردَ ذاَالشا دَفيَكتابَسيبوي :َ( 1)
 .1/323ينظر:َمغنيَاللبيب:َ( 2)
 .1/223ينظر:َمغنيَاللبيب:َ( 3)
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اَل  َربك َوا ﴿مَنحدوَ ولد َتعدال :َوقد يخرج ال هن َّلى مع ى الدعاء •
؛َألنَالناديَالَيكدونَ[286البقدرو:َ]َ ﴾ تَُؤاِخْي َا َِّْن  َِسي َا أَْو أَْخَفأْ َا

َمنَالعبادَإل َخالقامَرزَوجن.
مَنحددوَ ولددكَلزميلددك:َالَتنصددرفَوقوود يكووون ال هوون لاللتموواس •

اََ–اآلن.َوالسياقَ   وَالذيَيدنَرل َالمعن َالمراد.َ–أيضا
َ.وإلررابَالمثانَاألخير:َالَتنصرفَاآلن

َال:َنا يةَجازمةمَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َ
َتنصرف:َفعنَمضارعَمجزومَبعدَ)ال(مَورالمةَجزم َالسكون.َ

َاآلن:َظرفَزمانمَمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَنصب.
َواحدااَأشار َبقول :َابن مالك وإل َاألدواتَالتيَتجزمَفعالا

 بِووووووواَل َواَلم  َفاِلبًوووووووا َضوووووووْع َجْ َموووووووا
 

ووووا ِوووو   ن اْلِفْعووووِل، َهَكووووَيا بووووـ لَووووْم َولمك
 

َالج م  ن جواب الفلب:
إذاَو عَالمضارعَجوابااَبعدَالطلبَفإن َيجزممَك نَيقعَبعددَأمدرمَأوَناديمَ

تمَوتةصينَذلكَكاآلتي: َأوَاستةااممَأوَررامَأوَتحضيامَأوَترج 
1- . َت ة د  َاألمرمَنحو:َت علم 
2- .  والنايمَنحو:َالَتكسنَت س ر 
؟واالستةااممَ -3 اَتؤجر   نحو:َ نَتةعنَخيرا
ا. -4 ناَتكنَمسرورا  والعرامَنحو:َأالَتزور 
ا. -5 َخيرا َتجتادَت ن ن   والتحضيامَنحو:َ ال 
ا. -6  والتمنيمَنحو:َليتنيَاجتادتَأكنَمسرورا
َبالسعادو. -7 َ َتةز   والترجيمَنحو:َلعلكَتطيع 

َعامل الج م  ن جواب الفلب:
مَمددعَفعددنَالشددرطَ«ذوفددةإنَالمح»وجددزمَالةعددنَبعدددَالطلددبَإنمدداَ ددوَبددـَ •

ا؟َ مَوتقدديرَ ولدك:َ دنَتةعدنَخيدرا َت س د  د  :َجدَفإنَتج  َت س د  د  فتقديرمَ ولك:َج 
اَتددؤجرمَو ددرَرلدد َذلددكَبقيددةَ ا؟َفددإنَتةعددنَخيددرا تددؤجر:َ ددنَتةعددنَخيددرا

َاألمثلة.
و ين:َإنَالجزمَبالطلبَنةس َلتضمن َمعند َالشدرطمَوارلدمَأنَالطلدبَالَ •

ت رطَفي َأنَيكونَبصيغةَا ألمرمَأوَالنايمَأوَاالستةااممَأوَغير اَمنَي ش 
صدديغَالطلددبمَبددنَيجددزمَالةعددنَبعدددَالكددالمَالخبددريمَإنَكددانَطلبادداَفدديَ
امَومند َ َخيدرا امَأي:َأطعامداَتلد   َخيرا المعن مَنحوَ ولك:َتطيعَأبويكَتل  
اَيثددبَ اَيثددبَرليدد مَأي:َليتدد َ َوليةعددنَخيددرا  ددولام:َاتقدد َ َامددرؤَخيددرا

 رلي .
َ: 1) وا د
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الَيجددبَأنَيكددونَاألمددرَبلةددظَالةعددنَليصددالَالجددزمَبعدددهمَبددنَيجددوزَأنَ -1
اَ -يكون ل فَ َ–أيضا وسي تيَذلدكََ-اسمَفعنَأمرمَنحو:َص َرنَالقبيالَت ؤ 

َوجملةَخبريةَيرادَبااَالطلبَ)كماَتقدم(.َ–رندَالكالمَرنَاسمَالةعنَ
ت رط َلصدحةَالجدزمَبعددَالناديَأنَيصدالَدخدونَ)إن(َالشدرطيةَرليد مَ -2 ي ش 

مَنحو َمدنَالشدرَتسدلم  مَإذَيصالَأنَتقون:َإالَتددن  َمنَالشرَتسلم  :َالَتدن 
فإنَلمَيصالَدخونَ)إن(َرلي َوجبَرفعَالةعدنَبعددهمَنحدو:َالَتددنَمدنَ

مَبرفدعَتالدك إذَالَيصدالَأنَتقدون:َإالَتددنَمدنَالشدرَتالدكََ؛الشرَتالدك 
 لةسادَالمعن َالمقصودمَوأجازَذلكَالكساهي.

زمَالةعدنَبعددَالطلدبَ -3 ددَبيدانَأنَالَي ج  َبد َالجدزاءمَبد نَي ق ص  دد  إالَإذاَ  ص 
الةعنَمسببَرمداَ بلد مَكمداَأنَجدزاءَالشدرطَمسدببَردنَالشدرطمَنحدوَ

مَ  ﴿ ول َتعال :َ  .[151األنعام:َ]َ ﴾ قُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما َحرك
(َألنَالتالووَمسببةَرنَإتيانامَفجزمَبالطلدبمَوالتقددير:َََ فجزمَالةعنَ)أتن 

إذَليرَ ناكَشرطَمقدرمََ؛نَرليكممَفإنَلمَيقصدَذلكَوجبَالرفعإنَت تونيَأت
 ََهوْب ِلون ِموْن لَوُدْ َك  ﴿و ول :ََم[6المدد ثر:َ]َ﴾ َواَل تَْم ُْن تَْستَْكثِرُ  ﴿ومن َ ول َتعال :َ

 َولَقَووْد أَْوَحْي َووا َِّلَووى ُموَسووى أَْن أَْسووِر بِِعبَوواِدي ﴿مَو ولدد :َ[6،5َمددريم:َ]َ ﴾ َوِلياووا يَِرثُ ِوون
مَو ول :َ[77ط :َ]َ ﴾  َاْضِرْب لَُهْم َفِريقًا  ِن اْلبَْحِر يَبًَسا اَل تََخاُف َدَرًكا َواَل تَْخَشى

يِهْم بَِها ﴿ ُرُهْم َوتَُ ك ِ َ.[103التوبة:َ]َ﴾ ُخْي ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدقَةً تَُفه ِ
 قال ابن مالك:

 َوَشووووْرُف َجووووْ م  بَْعووووَد  َْهوووون  أَْن تََضووووعْ 
 

 ْبووووَل )اَل  ُدوَن تََخووووالُف  يَقَووووعْ )َِّْن  قَ  
 

واحتدرزَبقولد :َو صددَبد َالجدزاءَ»فديَالكواكدبَالدريدة:َ«َالحطداب» انَ
وُرُهمْ  ﴿رنَنحدوَ ولد َتعدال :َ .َبرفدعَ[103التوبدة:َ]َ ﴾ ُخوْي ِموْن أَْموَواِلِهْم َصوَدقَةً تَُفه ِ

َتطاددر مَباتةدداقَالسددبعةمَلكوندد َلدديرَمقصددودااَبدد َمعندد :َإنَت خددذَمددنامَصددد ة
تطار ممَوإنماَأريدَب :َخذَمدنامَصدد ةَمطادروَلادممَفجملدةَ)تطادر م(َصدةةَ
)صد ة(مَولوَ  ر  َبالجزمَرل َمعن :َإنَت خذَمدنامَصدد ةَتطادر مَلدمَيمتندعَ

 ََهْب ِلن ِمْن لَوُدْ َك  ﴿فيَالقيارمَلكنَالقراءوَسن ةَمتبعةمَومثنَذلكَ ول َتعال :َ
ندد َ ددر َبددالرفعمَبتقددديرَجملددةَ)يرثنددي(َصددةةَلددـَمَفإ[6،5َمددريم:َ]َ﴾ َوِلياووا يَِرثُ ِوون

)وليًّا(مَالَجوابااَلدـَ) دب(مَوالتقددير:َإنَتادبَلديَمدنَلددنكَوليًّداَيرثنديمَومند َ
َ ونَالشارر:

نَ  ددز  ن  م  ب يددبتَو  ددر  َح  ك  َذ  ددن  َم  َ  ة دداَن ب ددك 
َ

ددنَ َ م  و  َف ح  ون  َالددد خ  ددو  َب ددي ن  َالل   ددق ط  َب س 
َ

َ«حومددن»َامتنددعَرطددف«َخونالدددَ »ءَمددنَأجددزاَ«السددقط»فلددوَلددمَيقدددرَأنَ
َرلي َبالةاءمَكماَالَيخة َذلكَرل َمت من.

وفدديَشددرحيَرلدد َشددوا دَشددر َالقطددرَكددالمَ ريددبَمددنَ ددذاَفراجعدد مَ
والمعن :َ ةاَياَصاحبيَوالَتعجالَرل َذبحيَوساردانيَفيَالبكاءَرل َذكر َ
 د:َحبيبَومنزنَكاهنينَرندَمنقطدعَالرمدنَبدينَأجدزاءَالددخونَفحومدنمَوالشدا



ََ (71) 

م؛َألن َجوابَاألمدرمَوذلدكَألند َخدالَمدنَالةداءمَو صددَبد َ ز  فيَ)نبك(َحيثَج 
َ.َا ـ.(1)«الجزاءمَأي:َإنَتقةاَنبكمَفالبكاءَمسببَرنَو وفام

 الخالصة:  
 وخالصة ما سب :

َنوران:اَفقطََواحدَاالتيَتجزمَفعالاَأنَجوازمَالةعنَالمضارعَ
َفقطحروفَتجزمََ-1 َو ي:َمفعالا

َ.﴾ لَْم يَِلْد َولَْم يُولَدْ  ﴿خونَرل َالمضارعمَفتقلب َللماضيمَتختصَبالدَلم:
ا  ﴿وتةيدَمعن َ)لم(مَولكنااَتنةيَالماضيَحت َيتصنَبالحانمَنحو:ََلما: لَمك

َ.[23ربر:َ]َ ﴾ يَْقِض َما أََمَرمُ 
مَالمضدددارعَوتةيدددد:َاألمدددرمَأوَالددددراءمَأوَااللتمدددارمَأوََالم األمووور: دددز  ت ج 
َ.[7الطالق:َ]َ ﴾ يُْ ِفْ  يُو َسعَة  ِمْن َسعَتِهِ لِ  ﴿الرجاءمَمثلاا:َ

َ.﴾ َربك َا اَل تَُؤاِخْي َا ﴿وتخرجَإل َمعن َااللتمارمَومثالاا:ََال اهية:« ال» 
الجزمَفيَجوابَالطلبمَو وَإماَأمرَأوَنايمَأوَاسدتةااممَأوَردرامََ-2

ت.َو دَتقدمَالشر َوالتمثينمَفارجعَإلي .  أوَتحضيامَأوَترج 
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ََ (72) 

 سم الثا ن: األدوا  التن تج م  علين:الق
َمنامداو ي:َحروفمَأوَأسماءَمبنيةَتقومَبدالربطَبدينَجملتدينمَكدنَواحددوَ

امَيكرمَخالٌدَمحمداامَفإذاَ لندا:َإنَ مستقلةَرنَاألخر مَمثن:َيحضرَمحمدَمبكرا
اَيكرمدد َخالدددمَفقدددَجعلندداَإكددرامَخالدددَلمحمدددَمتو ةادداَرلدد َ يحضددرَمحمدددَمبكددرا

ا.حضورَمحمدَمبك َرا
همَو يَثالثَءوي س م  َالةعنَاألونَفعنَالشرطمَويسم َالثانيَجواب َوجزا

رشروَأداومَكلااَأسماءَماَرداَ)إن(مَو)إذَما(َفامداَحرفدانمَو ددَسدب َالخدالفَ
َفيَإذَمامَوأول َ ذهَاألدواتمَوأمَالبابمَكماَيقونَالنحاو:

َ:)َِّْن  -1
ونَرلد َاألفعدانمَبكسرَالامزوَوسدكونَالندونمَو ديَحدرفَيخدتصَبالددخ

وتخلصَالةعنَالمضارعَبعد اَإلد َاالسدتقبانمَوتعمدنَفيد َالجدزممَوال تضداهااَ
مَومن َ دونَ َ اَتة ز  امَتقون:َإنَتعمنَصالحا فعنَالجوابَرملتَفي َالجزمَأيضا

ُ  ﴿تعال :َ َ.[284رو:َالبق]َ ﴾ َوَِّْن تُْبُدوا َما  ِن أَْ فُِسُكْم أَْو تُْخفُومُ يَُحاِسْبُكْم بِِه هك
ألنَغير اَمماَيجزمَفعلينَإنماَجزماداَلتضدمن َمعنا دامََ؛وكونااَأمَالباب

فددإنَ لددت:َمددنَيزرندديَأكرمدد مَفددالمعن :َإنَيزرندديَأحدددَأكرمدد مَولددذلكَبنيددتَ
َ.(1)أدواتَالشرطَلتضمنااَمعنا ا

 )َّي ما : -2
َنحوَ ونَالشارر:

ددددرٌَ َ م  ددددت  دددداَأ ن  َم  دددداَت دددد  ت  َإ ذ َم  إ ن ددددك  َو 
َ

دددَ َت ل  َ ت ي ددداب ددد   ر  ت ددد  م  َإ ي ددداهَ  دددن  َم  َ(2)ف 
َ

َفالشا دَفيَ ول :َإذَماَ)ت ت(مَ)تلف(:َحيثَجزمَالةعلين.
داَ ل ت ا  م  (مَوأصلااَ)إذ(َالظرفيةَلحقتااَ)ما(َالزاهدوَف ح  و يَحرفَبمعن َ)إن 

َمألناداَالَمعند َلاداَإالَربدطَالجدوابَبالشدرطَ؛معن َ)إن(َفصارتَحرفااَمثلاا
َ-كمداَسدتعرف-مَفإنَلااَغيرَمعانيَالدربطَمعدانيَأخدر َبخالفَبقيةَاألدوات

اَ ومنَالنحاو:َمثنَالمبردمَوابنَالسراجمَوالةارسيمَوابنَ شامَمنَيجعلاداَاسدما
اَفيااَمعن َالظرفية. َمعتبرا

 )َمْن : -3
َ.[123النساء:َ]َ ﴾ َمْن يَْعَمْل ُسوًءا يُْجَ  بِهِ  ﴿و يَاسمَمبامَللعا نمَنحو:َ

 )ما : -4
ُ  ﴿مبامَلغيرَالعا نمَنحو:َو يَاسمَ البقدرو:َ]َ ﴾ َوَما تَْفعَلُوا ِمْن َخْير  يَْعلَْموهُ هك

197].َ
َونحو:َ)ماَتركبَمنَالدوابَأركب(.

 )مهما : -5

                                                 
 .2/58َ معَالاوامع:( 1)
مَوشدر َاألشدمونيَرلد 3/386َمَوشدر َالتسداين:4/29َوردَ ذاَالبيتَفديَشدر َابدنَرقيدن:َ( 2)

مَوذكددرَفيدد َالعيندديَأندد َ دددَوردَفدديَبعدداَالنسدد َ بيددامَو ددذاَغيددرَصددحيال؛َألندد 4/31َاأللةيددة:َ
 ينعكرَالمعن مَأماَإذاَ ين:َي ب َ تياَفإنَالمعن َيستقيم.



ََ (73) 

اََ–و يَاسمَمبامَلغيرَالعا نَ َوقَالُوا َمْهَما تَأْتِ َا بِِه ِمْن َيَوة   ﴿نحو:ََ–أيضا
َ.[132األرراف:َ]َ ﴾  بُِمْؤِم ِينَ ِلتَْسَحَر َا بَِها  ََما  َْحُن لَكَ 

َ)متى : -6
َ يَاسمَزمانَتضمنَمعن َالشرطمَنحوَ ونَالشارر:

هَ  َن دددار  ء  دددو  َت ع ش دددوَإ ل ددد َض  ت ددد َت   ت ددد   َم 
َ

ََ ددددر  ي  ددددد   اَخ  ن  َر  َن ددددارت ددددر  ي  َخ  ددددد  ت ج 
و  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ  َ(1)م 

والشا دَفي َ)متد (َحيدثَجزمدتَفعلدينَأولامداَ ولد :َت تد مَو دوَمجدزوممََ
جزم َحذفَحرفَالعلةمَواآلخرَ)تجد(مَو وَمجدزومَورالمدةَجزمد َورالمةَ
َالسكون.

مت :َاسمَشرطَيجزمَفعلينمَاألون:َفعدنَالشدرطمَوالثداني:َجوابد مَظدرفَ
َزمانَمبنيَرل َالسكونمَفيَمحنَنصبَبـَ)تجد(.

ت ت :َتد تَفعدنَمضدارعمَمجدزومَبعددَ)متد (َورالمدةَجزمد َحدذفَاليداءمَ
مَوالاداء:َضدميرَمتصدنَمبنديَرلد َالكسدرومَفديَوالةارنَمستترَتقديرهَ)أندت(

َمحنَنصبَمةعونَب مَوت ت:َ وَفعنَالشرط.
َالةعنَوالةارنَالمستترَفيَمحنَنصبَحان.«َتعشو»تعشو:َجملةَ

َألن َجوابَالشرط.َ؛تجد:َفعنَمضارعمَمجزومَورالمةَجزم َالسكون
 )أيان : -7

َو يَاسمَزمانَتضمنَمعن َالشرطمَنحوَ ونَالشارر:

إ ذ اأ ي دددددا ن ددددداَو  َغ ي ر  ن  م 
َت ددددد   دددددك  ن  م  َن ؤ  َن 

َ
َت ََ ال م  ر  دذ  َح  ن  َت دز  ن داَل دم  َم  ن  َاأل  م  ك  ر  َ(2)د 

َ
والشا دَفيَ ول :َأيانَنؤمنكَت منمَحيثَجزمدتَ)أيدان(َالةعلدينَ)نؤمندك(َ

َو وَفعنَالشرطمَ)ت من(َو وَجوابَالشرط.
َظرفية.أيان:َاسمَشرطَجازممَمبنيَرل َالةتالمَفيَمحنَنصبَرل َال

نؤمندددك:َندددؤمن:َفعدددنَمضدددارعَمجدددزوممَورالمدددةَجزمددد َالسدددكونَ)فعدددنَ
الشرط(مَوفارلد َضدميرَمسدتترَتقدديرهَ)نحدن(مَوالكداف:َضدميرَمتصدنَمبنديَ

َرل َالةتالَفيَمحنَنصبَمةعونَب .
تدد من:َفعددنَمضددارعَمجددزوممَورالمددةَجزمدد َالسددكونَ)جددوابَالشددرط(َ

َوالةارنَضميرَمستترَتقديرهَأنت.
 )أين : – 8

اَمدداَو دديَ اسددمَمكددانَتضددمنَمعندد َالشددرطمَنحددو:َأيددنَتنددزنَأنددزنمَوكثيددرا
مَومندد َ ددونَ[78النسدداء:َ]َ ﴾ أي مووا تكو وووا يوودرككم المووو  ﴿تلحقادداَ)مددا(َنحددو:َ

َالشارر:
ن ا دددددد  ت ج  اوَ  ددددد  َب ن دددداَال ع  ب  ددددر  َت ض  ددددن  َأ ي 

َ
دداَل لت ال  دديَ و    َن ح  ددير  َال ع  ف  ددر  َ(1)ن ص 

َ
                                                 

مَوابددن4/27َمَواألشددمونيَفدديَشددرح َرلدد َاأللةيددة:419َصَذكددرهَاألرلددممَونسددب َللحطيهددة:َ( 1)
 .4/27رقين:َ

 .4/28مَواألشموني:4/28َابنَرقين:َ( 2)



ََ (74) 

مدتَبد ينمَواألونََموالشا دَفيَ ول :َتضربَأي:َتذ ب ز  وتجدنامَحيدثَج 
َفعنَالشرطمَوالثانيَجواب .

 )أ كى : -9
اَبمعندد َمتد مَنحددو:َ امَوظرفادا:َاسددتةااما  َوأْتُوا َحووْرثَُكْم أَ كووى  ﴿وتد تيَاسددتةااما

 أَ كى لَِك َهَيا قَالَْ  ُهَو ِمْن ِعْ وِد هكِ  ﴿مَوبمعن :َمنَأينمَنحو:َ[223البقرو:َ] ﴾ ِش ْتُمْ 
ُ بَْعوووَد َمْوتَِهوووا ﴿مَوبمعنددد َكيدددفمَنحدددو:َ[37 نَرمدددران:َ]َ ﴾ َ ﴾ أَ كوووى يُْحيِووون َهوووِيِم هك
َ.َوإذاَكانتَشرطااَجزمتَفعلينمَنحو:َ ونَالشارر:[259َالبقرو:]

َأ ن دددددددد َت   ت ي ددددددددان يَت   ت ي ددددددددا ل يل ددددددددي  َخ 
َ

نَ َ داو  َي ح  اَال  ديك م  ض  داَي ر  َم  اَغ ي ر  َ(2)أ خا
َ

حيدثَجدزمَبدـَ)أند (َفعلدينَأحدد ما:ََ؛ َت تيدانيَت تيداوالشدا دَفيد َ ولد :َأند
َت تيانيمَفعنَالشرطمَواآلخر:َت تيامَجوابَالشرط.

 َّعراب الشاهد:
ألن َمثن مَو دوَ)مضداف(مََ؛خليلي:َمناد َمحذوفَاألداومَمنصوبَبالياء

َوياءَالمتكلمَضميرَمتصنَمبنيَفيَمحنَجرَمضافَإلي .
مبنديَرلد َالسدكونَفديَمحدنََأن :َاسمَشدرطَجدازممَيجدزمَفعلدينمَظدرف

َنصبَبـَ)ت تيا(.
ألند َمدنََ؛ورالمةَجزم َحدذفَالندونَمت تياني:َت تيا:َفعنَمضارعَمجزوم

األفعانَالخمسةمَو وَفعنَالشرطمَوألفَاالثنينَضميرَمبنيَرل َالسدكونَفديَ
محدنَرفدعَفاردنمَوالندونَللو ايدةمَويداءَالمدتكلمَضدميرَمتصدنَمبنديَفديَمحدنَ

َنصبَمةعونَب .
مجدزومَورالمدةَجزمد َحدذفَالندونمََم:َفعنَمضدارعمَجدوابَالشدرطت تيا

َوألفَاالثنينَضميرَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَفارن.
َ:)حيثما  -10

مَإالَمقترندةَبدـَ)مدا(َرلد َ دز  و يَاسدمَمكدانَتضدمنَمعند َالشدرطمَوالَت ج 
َالصحيالمَمثنَ ونَالشارر:

َ  َ َل دددددددددك  ر  َي ق دددددددددد   دددددددددت ق م  ددددددددداَت س  ث م  ي  َح 
َ

اَ ددددانَ ن ج  م  َاأل  ز  دددداب ر  دددداَف دددديَغ  َ(3)حا

َ
والشا دَ ول :َحيثماَتستقمَيقدرمَحيثَجزمَبـَ)حيثما(َفعلين:َأحد ماَو دوَ
 ول :َتستقم:َفعدنَالشدرطمَوالثداني:َو دوَ ولد :َيقددرمَجدوابَالشدرطَوجدزاؤهمَ

َوتقون:َحيثماَتجتادَتنجالمَو يَمثن:َإنَتجتادَتنجالَفيَالمعن .
 )أي : -11

منَمعن َالشرطمَو ديَمدنَبدينَأدواتَالشدرطَمعربدةَو يَاسمَمباممَتض
بالحركاتَالثالثمَلمالزمتااَاإلضافةَإل َالمةردَالتيَتبعدد اَمدنَشدب َالحدرفَ
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دد مََمالددذيَيقتضدديَبندداءَاألسددماء َيخدددمَأمتدد َتخدم  َامددر ت فمثالادداَمرفورددة:َأيُّ
مَومثالاداَ[110اإلسدراء:َ]َ﴾ أَياا َما تَْدُعوا  َلَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسو َى ﴿ومثالااَمنصوبة:َ

َكتابَتقرأَأ رأ. َمجرورو:َب يَ لمَتكتبَأكتبمَأي 
و)أي(َمالزمددةَلإلضددافةَإلدد َالمةددردمَو دددَيحددذفَالمضددافَإليدد مَفيلحقادداَ

دداَرندد َ إذَالتقدددير:َأيَاسددمََ–كمدداَفدديَاآليددةَالكريمددةَالسددابقةََ–التنددوينَروضا
َأيَرجن...َتدروامَوفيَالمثان:َأيَكتابَتقرأَأ رأمَالتقدير:َكتاب

ويجوزَأنَتلحقااَ)ما(َالزاهدوَللتوكيدمَنحوَاآليةَالسابقةمَمثنَ ولد َتعدال :َ
َ.[28القصص:َ]َ ﴾ أَيكَما اأْلََجلَْيِن قََضْيُ   َاَل ُعْدَواَن َعلَنك  ﴿

*َ*َ*َ

 لف  ن الج م بهاتَ خْ أدوا  مُ 
طَاألدواتَالتيَذكرنا اَاتةد َالنحداوَرلد َأناداَتعمدنَالجدزمَفديَفعدنَالشدر

َوجواب .
و ناكَبعاَاألدواتَ ددَاختلدفَالنحداوَفديَرملاداَالجدزممَوذلدكَلورود داَ
جازمددةَفدديَبعدداَالددواردَرددنَالعددربَمددنَالشددعرمَفمددنامَمددنَجعددنَجزمادداَ
مَفيَغيرَالشعرمَومنَ ذهَاألدوات. َضروروَخاصةَبالشعرمَومنامَمنَرم 

َ)َّيا : -1
دت ق بنَمدنَالزمدان مضدمنةَمعند َالشدرطمََالغالبَفيااَأنَتكونَظرفااَلمداَي س 

اَ وتخددتصَبالدددخونَرلدد َالجملددةَالةعليددة...َويكددونَالةعددنَبعددد اَماضدديااَكثيددرا
َومضاررااَدونَذلك...َوالَتعمنَ)إذا(َالجزمَإالَفيَضروروَالشعرَنحوَ ول :

ن   َب دددددال غ  بُّدددددك  َر  ن ددددداك  ددددداَأ غ  َم  دددددت غ ن  َاس 
َ

دددنَ َ م  دددةٌَف ت ج  اص  ص  َخ  دددب ك  إ ذ اَت ص  َ(1)و 
َ

م َ ددز  رضدديَ ََ–بادداَفدديَالنثددرَرلدد َ لددةمَومندد َحددديثَرلدديَوفاطمددةَوي ج 
فقولدد :َتكبددرامَفإندد ََ«َّيا أخوويتما مضوواجعكما تكب ِووَرا أربعًووا وثالثووين»:َ-رنامدداَ

َمجزومَورالمةَجزم َحذفَالنونمَو ذاَ لين.
 الفرق بين )َّْن  و)َّيا  من حيث المع ى:

دددَوالةدددرقَبدددينَ)إن(َو)إذا(َأنَ  َفددديَحصدددول مَاألولددد َتددددخنَرلددد َمددداَي ش  كُّ
َجهدتَأكرمتدكمَف ندتَ والثانيةَتدخنَرل َماَ وَمحق َالحصدونمَفدإنَ لدت:َإن 

َفيَمجيه مَوإنَ لت:َإذاَجهتَأكرمتكمَف نتَرل َيقينَمنَمجيه .َشاكَ 
 )كيف : -2

نَمعند َالشدرطمَفتقتضديَشدرطااَوجوابادامَمجدزومينَ و يَاسمَمدبامَتضدم 
يةمدداَتكددنَيكددنَ رينددكمَأوَالمَنحددو:َرندددَالكددوفيينمَسددواءَلحقتادداَ)مددا(مَنحددو:َك

كيفَتجلرَأجلرمَأماَالبصدريون:َفاديَرندد مَبمنزلدةَ)إذا(مَتقتضديَشدرطاامَ
وجددزاءمَوالَتجددزممَفامدداَبعددد اَمرفورددانمَغيددرَأنادداَباالتةدداقَتقتضدديَفعلددينَ

مَسواءَأجزمتَبااَأمَلدمَتجدزممَفدالَيجدوزَ-كماَرأيتََ–متةقيَاللةظَوالمعن َ
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ذ بمَالختالفَلةظَالةعلينمَومعنا مامَوالَيجوز:َكيةماَأنَيقان:َكيةماَتجلرَأ
تكتبَالكتابَأكتبَالقربةمَأي:َأخرز اَوأخيطاامَالختالفَمعند َالةعلدينَوإنَ
اتة َلةظامامَوالَيجدوزمَنحدو:َكيةمداَتجلدرَأ عددمَالخدتالفَلةدظَالةعلدينمَوإنَ

َاتة َمعنا ما.

 أدوا  الشرف بين االسمية والحر ية:
(َفإنادداَحددرفمَوالبددوا يَوأدواتَالشددرطَكلادد اَأسددماءَباتةدداقَالنحدداوَإالَ)إن 

متضمنةَمعنا امَولذلكَفإنااَمبنيةَإالَ)أيا(َفإناداَمعربدةمَوفديَ)إذَمدا(َخدالف:َ
ذ بَسيبوي َإل َأنااَحرفمَوذ بَالمبدردمَوابدنَالسدراجَوالةارسديَإلد َأناداَ
َاسممَظرفَزمدانمَوأصدلااَ)إذ(َالتديَ ديَظدرفَلمداَمضد َفزيددَرلياداَ)مدا(

َوجوبااَفيَالشرطَفجزمَباا.
َمدعَ)مدا(َصدارتَمعاداَمثدنَالجدزءَالواحددَ ب دت  ك   داَر  استدنَسديبوي َب ناداَلم 

َبالتركيبَوصارتَحرفاا.َ–و وَالظرفيةََ–فبطنَرملااَاألونَ
مَما ن  مت مَأيمَأيانمَأيدنمَأند مَحيثمدامََمأماَساهرَأدواتَالشرطمَو ي:َم 

َفايَأسماءَباالتةاق.

 اإلعراب والب اء: أدوا  الشرف بين
وأدواتَالشدددرطَكلاددداَمبنيدددةَإالَ)أي(َفإناددداَمعربدددةمَتقدددعَمرفوردددةَرلددد َ
َيكافالَيعشَفيَرغدمَوتكونَمنصدوبةَرلد َالمةعوليدةمَ َرجنت االبتداءمَنحو:َأيُّ

َرجنَت َالسالم.نتقابنَف كرممَومجروروَبالحرفمََأي  َف ل   َتلت   رجنت  َ َحو:َب ي 
كونَإالَ)أيدنمَأيدان(َفإنامداَمبنيدانَرلد َوالمبنيَمنااَغالب َمبنيَرل َالسد

َالةتال.
َ:ابن مالكوَإل َاألدواتَالتيَتجزمَالةعلينَأشارَ

 َمْهَموواوَواْجووِ ْم بِووِذْن، َوَمووْن، َوَمووا، 
 

 أَي   َمتَووووووووى أَيكوووووووواَن أَْيووووووووَن َِّْي َمووووووووا 
 

 َوَحْيثَُمووووووا أَ كووووووى، َوَحووووووْرْف َِّْي َمووووووا
 

 َكووووووووِذْن، َوبَوووووووواقِن اأْلََدَواِ  أَْسووووووووَما 
 

 الشرف والجواب: نِ لَ عْ حوال  ِ أ
رلمناَمماَسب :َأنَمنَأدواتَالشرطَماَيجدزمَفعلدينمَيسدم َأولامدا:َفعدنَ

َهمَولكنَمناماَأحوان:ءالشرطمَواآلخر:َيسم َجواب َوجزا
َأن يكو ا  علين مضارعين: -1

د يدذاكرََنَ و وَاألصنَواألحسنمَوذلكَلظاورَتد ثيرَالعامدنَفيامدامَنحدو:َم 
ِ َما  ِن السكَماَواِ  َوَما  ِن اأْلَْرِض َوَِّْن تُْبُدوا َما  ِن ﴿عال :َينجالمَومن َ ول َت ك ِِ

ُ َعلَوى  ُب َمْن يََشاُء َوهك ُ  َيَْغِفُر ِلَمْن يََشاُء َويُعَي ِ أَْ فُِسُكْم أَْو تُْخفُومُ يَُحاِسْبُكْم بِِه هك
َ.[284البقرو:َ]َ﴾ُكل ِ َشْنء  قَِديرْ 

 ن ماضيين:أن يكو ا  علي -2
 ﴾ َِّْن أَْحَسووْ تُْم أَْحَسووْ تُْم أِلَْ فُِسووُكمْ  ﴿وذلددكَللمشدداكلةَفدديَردددمَالتدد ثرمَنحددو:َ

َ.[8اإلسراء:َ]َ ﴾ َوَِّْن ُعْدتُْم ُعْد َا ﴿مَو ول :َ[7اإلسراء:َ]



ََ (77) 

َأن يكون  عل الشرف ماضيًا، والجواب مضارًعا: -3
التد ثرَإلد ََوذلكَألنَفي َالخروجَمنَاألضعفَإل َاأل و مَو دوَمدنَرددم

مَو ولد َتعدال :َ ْ يَا َوِ ي َتََهووا  ﴿التد ثرمَنحدو:َإنَ دامَأ  دم  َموْن َكواَن يُِريوُد اْلَحيَواةَ الودُّ
ِ َِّلَْيِهْم أَْعَمالَُهْم  ِيَها َ.[15 ود:َ] ﴾  َُوف 

 : 1)أن يكون األول مضارًعا والثا ن ماضيًا -4
َ.«ن ي بهمن يقم ليلة القدر ُغِفَر له ما تقدم م» :َنحوَ ول َ

َبقول :ََابن مالكوإل َماَسب َيشيرَ  
َما   ِْعلَووووووْيِن يَْقتَِضوووووويَن: َشووووووْرْف قووووووـُد ِ

 
 َجوووووَ اُء، َوَجَوابًوووووا ُوِسوووووَمايَتْلوووووـُو ال 

 
 َوَماِضوووووووووووووووويَْيِن أَْو ُمَضوووووووووووووووواِرَعْينِ 

 
 تُْلِفيِهَمووووووووووووووووووا أَْو ُمتََخوووووووووووووووووواِلفَْينِ  

 
 شروف  ِْعلَن الشرف والجواب:

َوطَيجبَتوافر ا:ولكنَمنَفعنَالشرطَوالجوابَشر
:َخبريًّامَمتصدرفاامَغيدرَمقتدرنَبدـَ ددمََ فيجبَفيَفعنَالشرطَأنَيكونَفعالا

َأوَلنمَأوَماَالنافيةمَأوَالسينمَأوَسوف.
ويجبَفيَجوابَالشرط:َأنَيصلالَألنَيكونَشرطاامَفإذاَلمَيصدلالَوجدبَ

َا تران َبةاءَتسم :َفاءَالجوابمَأوَفاءَالربطمَأوَفاءَالجزاء.

 ان جواب الشرف بالفاء:مواضع اقتر
َيجبَا ترانَجوابَالشرطَبالةاءَفيَالمواضعَاآلتية:

 َّيا كان الجواب جملة اسمية: -1
َ.[17األنعام:َ]َ ﴾ َوَِّْن يَْمَسْسَك بَِخْير   َُهَو َعلَى ُكل ِ َشْنء  قَِديرْ  ﴿نحو:َ

 َّيا كان الجواب جملة  علية  علها جامد: -2
ِ َِّْن تَوَرِن أَ َوا َولَْواَل َِّْي َدَخْل َ  ﴿نحو:َ ِك ةَ َِّالك بِوا ُ اَل قُووك  َج كتَوَك قُْلوَ  َموا َشواَء هك

َ.[40َ-39ََالكاف:]َ ﴾ ... أَقَلك ِمْ َك َمااًل َوَولًَدا  َعََسى َرب ِن أَْن يُْؤتِيَنِ 
 َّيا كان جملة  علية  علها فلبن: -3

َ  َاتك  ﴿نحو:َ ُ قُْل َِّْن ُكْ تُْم تُِحبُّوَن هك َ.[31 نَرمران:َ]َ ﴾ بِعُو ِن يُْحبِْبُكُم هك
 أن يكون ماضيًا لفًظا ومع ًى: -4

َِّْن يَْسِرْق  َقَْد َسوَرَق أَْخ  ﴿اَبـَ دَظا رومَنحو:َوحينهذَيجبَأنَيكونَمقترناَ
 قَ ْ َِّْن َكاَن قَِميُصهُ قُدك ِمْن قُبُل   ََصودَ  ﴿مَأوَمقدرومَنحو:َ[77يوسف:َ]َ ﴾ لَهُ ِمْن قَْبلُ 

مَلوَلمَتقدرَ) د(َلوجدبَأنَيكدونَالةعدنَالماضديَمسدتقبنَالمعند مَ[26يوسف:َ] ﴾
َوليرَاألمرَكذلك.

َأن يقترن بـ )قد : -5
َنحو:َإنَتذ بَفقدَأذ ب.

َأن يقترن بـ )ما ال ا ية : -6
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َ.[72يونر:َ]َ ﴾  َِذْن تََولكْيتُْم  ََما َسأَْلتُُكْم ِمْن أَْجر   ﴿نحو:َ
 لن :أن يقترن بـ ) -7

َ.[115 نَرمران:َ]َ ﴾ َوَما يَْفعَلُوا ِمْن َخْير   َلَْن يُْكفَُرومُ  ﴿نحو:َ
 أن يقترن بالسين: -8

َ ﴾ َوَمووْن يَْسووتَْ ِكْف َعووْن ِعبَاَدتِووِه َويَْسووتَْكبِْر  ََسيَْحُشووُرُهْم َِّلَْيووِه َجِميعًووا ﴿نحددو:َ
َ.[172النساء:َ]

 أن يقترن بـ )سوف : -9
ُ ِمْن  َْضِلهِ  َوَِّْن ِخْفتُمْ  ﴿نحو:َ َ.[28التوبة:َ]َ ﴾ َعْيلَةً  ََسْوَف يُْغ ِيُكُم هك

 أن يصدر بـ )ُربك : -10
َنحو:َإنَتج َفربماَأجيء.

 أن يَُصدكر بـ )كأ ما :  -11
أَ كهُ َمْن قَتََل  َْفًسا بِغَْيِر  َْفس  أَْو  ََساد   ِن اأْلَْرِض  ََكأَ كَما قَتَوَل ال كواَس  ﴿نحو:َ

َ.[32الماهدو:َ]َ﴾ ِميعًا َوَمْن أَْحيَاَها  ََكأَ كَما أَْحيَا ال كاَس َجِميعًاجَ 
َأن يصدر بأداة شرف: -12

َوَِّْن َكوواَن َكبُووَر َعلَْيووَك َِّْعَراُضووُهْم  َووِذِن اْسووتََفْعَ  أَْن تَْبتَِغووَن  َفَقًووا  ِوون  ﴿نحددو:َ
مَفددـ:َإنَاسدتطعت:َفدديَ[35األنعدام:َ]َ ﴾ آيَوة  اأْلَْرِض أَْو ُسولكًما  ِون السكووَماِء  َتَوأْتِيَُهْم بِ 

محددنَجددزمَرلدد َأنادداَجددوابَالشددرطَاألونمَوجددوابَالشددرطَالثددانيَمحددذوفمَ
َوالتقدير:َإنَاستطعتَفافعن.

َبقول :َابن مالكوإل َذلكَأشارَ
 َواْقوووِرْن بِفَوووا َحتًْموووا َجَوابًوووا لَوووْو ُجِعووولْ 

 
ْن أَْو َغْيِرَهوا، لَوْم يَْ َجِعولْ    َشْرًفا إِلِ

 
اَألنَيكونَشرطاامَفالَحاجةَإل َربط َبالةداء ألنََ؛فإنَكانَالجوابَصالحا

بيناماَمناسبةَلةظيةَت غ ن يَرنَربط َباامَك نَيكونَالمضارعَمثبتاامَأوَمنةيًّاَبـَ
مَنحدوَ ولد َ )ال(َفيجوزَأنَيربطَباامَوأالَيدربطمَوتدركَالدرابطَأكثدرَاسدتعماالا

كقُ  ﴿تعال :َ ُكْم َكْيوُدُهمْ َوَِّْن تَْصبُِروا َوتَت ومدنَالدربطََم[120 نَرمدران:َ]َ﴾ وا اَل يَُضورُّ
مَ[95الماهدددو:َ]َ ﴾  ََمووْن يُووْؤِمْن بَِرب ِووِه  َوواَل يََخوواُف بَْخًسووا َواَل َرَهقًووا ﴿ ولدد َتعددال :َبادداَ

َ.(1)[13الجن:َ]َ ﴾  ََمْن يُْؤِمْن بَِرب ِِه  َاَل يََخاُف بَْخًسا َواَل َرَهقًا ﴿و ول :َ

 ن الفاء  ن الربف بين الجواب وشرفه:ما ي وب ع
وكدانََم(َأوَ)إذا(و دَتخلدفَفداءَالجدوابَ)إذا(َالةجاهيدةَإنَكاندتَاألداوَ)إنَ 

َوَِّْن  ﴿الجددوابَجملددةَاسددميةمَخبريددةمَغيددرَمقترنددةَبدد داوَنةدديمَأوَ)إن(مَنحددو:َ
 َووِذَيا  ﴿مَونحددو:َ[36م:َالددرو]َ﴾ تُِصووْبُهْم َسووي ِ َةْ بَِمووا قَوودكَمْ  أَْيووِديِهْم ََِّيا ُهووْم يَْق َُفووونَ 
َ.[48الروم:َ]َ ﴾ أََصاَب بِِه َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِم ََِّيا ُهْم يَْستَْبِشُرونَ 

 قال ابن مالك:
 أَمْ تَْخلُووووووووُف اْلفَوووووووواَء ََِّيا المفَاَجوووووووووَ 
 

 «َِّيًا لَ َوووووووا ُمَكا َوووووووأَمْ  َِّْن تَُجووووووودْ »ـَكووووووو 
 

                                                 
 (.2/193جامعَالدرورَالعربيةَللغاليينيَ)( 1)
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ََوخالصة األدوا  التن تج م  علين:
ة بين االسمي األداة

 والحر ية
بين اإلعراب 

 والب اء
 المثال

َتطدددددعَوالدددددديكَتددددددخنَ مبني حرف إنَ  إن 
 الجنةَ

كَ مبني حرف إذ َما َأكرم   إذ َماَت ت 
نَ   منَيحجَي غ ةرَل َذنب َ مبني اسمَمبامَللعا ن م 
اسمَمبامَلغيرَ ما

 العا ن
َوَمووووا تَْفعَلُوووووا ِمووووْن َخْيوووور   ﴿ مبني

 ُ  [197َ]البقرو: ﴾ يَْعلَْمهُ هك
اسمَمبامَلغيرَ ماما

 العا ن
اَ مبني َروضا  ماماَتتصدقَتجد 

َإخوانااَلكَمت َتسافرَ  مبني اسمَزمان مت   تل  
 أيانَنؤمنكَت منَغيرناَ مبني اسمَزمان أيان
َأنزنَ مبني اسمَمكان أين  أينَتنزن 
اسمَللزمانَأوَ أن  

 المكان
 أخيَأن َتجلرَأجلرَ مبني

اَ يمبن اسمَمكان حيثما َنجاحا  حيثماَتستقمَتجد 
 كيةماَتكنَيكنَ رينكَ مبني اسم كيةما
 أيَامر َيخدمَأمت َتخدم  معرب اسم أي
َخصاصددددددددةَ مبني اسمَزمان إذا ددددددددب ك  وإذ اَت ص 

نَ  م  َفت ج 
* * * 
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 باب
 ال كرة والمعر ة

 ال كرة:
ََ-«َرجن»ماَشاعَفيَأفرادَجنس مَفـَ َ–ألن َشاهعَفيَجنس ََ؛نكروَ–مثالا

رَالبددالغمَفاددوَيشددمنَرليًّددامَكَ و ددوَاإلنسددانَالعا ددنَالندداط َالددذ ََ–يَغيددرَمحددددَأ
َومحمداامَوزيداامَ...إل مَدونَتعيينَواحدَمنَأفرادَ ذاَالجنر.

َملحوظة:
الَيشترطَفيَالجنرَأنَيكونَموجودااَفيَالوا عمَفشمرَنكروَمعَأن َالَ

 يوجدَأكثرَمنَشمر.
َمن َمعين.َومنامَمنَررفَالنكروَب ناا:َماَلم م  َي ة ا 

 قال ابن مالك:
  َِكووووووووووووووَرةْ قَابِووووووووووووووُل أَْل، ُمووووووووووووووَؤث َِرا

 
  1)أَْو َواقِووووْع َمْوقِووووَع َمووووا قَووووْد يُِكووووَرا 

َ
 أقسام المعر ة: 

َالمعارفَأ ساممَ ي:َ
َالضماهر. -1
 العلم. -2
 اسمَاإلشارو. -3
 االسمَالموصون. -4
 المعرفَبَأن. -5
 المضافَإل َواحدَمماَسب َأوَالمضافَإل َمعرفة. -6

 ابن مالك:قال 
 َوَغْيوووووُرمُ َمْعِر َووووووةْ: َكووووووـ ُهووووووْم َوِيي

 
 َوِهْ وووووَد، َواْب ِووووون، َواْلغُووووواَلِم، َوالكوووووِيي 

 
  2)أواًل: الضما ر

َليدنَرل َمدتكلممَأوَمخاطدبمَأوَغاهدبمَنحدو:َأندامَ ع  ض  و ي:َلةظَجامدَو 
َوأنتمَو و.

 قال ابن مالك:

                                                 
ا»يشيرَابنَمالكَباذاَالبيتَإل َتعريفَالنكرومَفيقون:َ( 1) مَأي:َإنَالنكرو:َماَيقبنَ« ابنَأنَمؤثرا

ريددفمَأوَيقددعَمو ددعَمدداَيقبددنَ)أن(؛َفمثددانَمدداَيقبددنَ)أن(َوتددؤثرَفيدد َالتعريددفَ)رجددن(َ)أن(َالتع
مماَيقبنَ)أن(َوالَيدؤثرَفيد َالتعريدفَكدـَ«َوتؤثرَفي َالتعريف»فتقون:َالرجنمَواحترزَبقول :َ

امَفإنكَتقونَفي :َالعبارمَفتدخنَرلي َ)أن(َلكنااَلمَتؤثرَفي َالتعريدف؛َألند َمعرفدةَ ل ما ربارَر 
خولااَرلي مَومثانَماَو عَمو عَماَيقبنَ)أن(َذو:َالتديَبمعند َصداحبمَنحدو:َجداءنيَذوَ بنَد

مانمَأيَصاحبَمانمَفذو:َنكرومَو يَالَتقبنَ)أن(َلكنااَوا عةَمو عَصاحبمَوصاحبَيقبدنَ
 .1/86)أن(َنحو:َالصاحب.َانظر:َشر َابنَرقين:َ

نمَوالكوفيددونَيقولددونَالكنايددةمَيقددونَالسدديوطي:َوالتعبيددرَبلةددظَالمضددمرَوالضددميرَللبصددريي( 2)
كماَ وَالاله َبكنَمعدود.ََ–أيَتعرية ََ–والمكن مَولكون َألةاظااَمحصوروَاستغنيناَرنَحدهَ

 .1/56 معَالاوامع:َ
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  ََموووووووا ِلوووووووِيي َغْيبَوووووووة  اْو ُحُضوووووووورِ 
 

ووووووووِميرِ  َكأَْ ووووووووَ ، َوْهوووووووووَ    َسووووووووم ِ بِالضك
َ

َأقسام الضمير:
َينقسمَالضميرَإل َ سمين:َبارزمَومستتر.

ت بَوي ل ة ظمَو و:َماَلد َصدوروَفديَاللةدظمََالبار : أيَالظا رمَو وَالذيَي ك 
. َنحوَالتاءَمنَفامت 

ت بَوالَي ََمأيَالمختةيَوالمستتر: حظَفيَالذ نمَو وَماََمظة َلَ الَي ك  وإنماَي ال 
َ«. و»فيَاللةظمَنحوَالضميرَفيَ ولك:َمحمدَفاممَأيَليستَل َصوروَ

 أقسام البار :
َ.(1)الضميرَالبارزَرل َ سمين:َمنةصنمَومتصن

َو وَماَكانَظا رَاالستقالنَفيَالنط مَمثن:َأنامَونحن.م فصل:  –أ 
مَالمتصل: و –ب  اَمنَكلمدةَسدابقةمَنحدو:َالتداءَمدنَفامدت   وَماَكانَجزءا

َو)نا(َمنَفامنا.

 حسب موقعها اإلعرابن: الضما ر
ررفندداَأنَالبددارزَينقسددمَإلدد َمنةصددنمَومتصددنمَوكددنَمنامدداَلدد َمو ددعَمددنَ

َاإلرراب.
 أواًل: الم فصل:

إلددد ََ–حسدددبَمو عددد َمدددنَاإلردددرابََ–ينقسدددمَالضدددميرَالبدددارزَالمنةصدددنَ
َ سمين:
اَو دي:َأندامَونحدنَللمدتكلممَما يختص بالر ع – 1 مَو و:َاثناَرشرَضميرا

امَوأنتممَوأنتنمَللمخاطب.َو دومَو ديمَو مدامَو دممَو دنَوأنتمَموأنتمَوأن تَ 
 والَتكونَ ذهَالضماهرَإالَفي:َمللغاهب
َ:َأناَرربي.موضع ر ع مبتدأ، مثاله –أ 
 ضميرَمبنيَرل َالسكونمَفيَمحنَرفعَمبتدأ. أ ا 

َخبرَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. عربن  

 اسكتَأنت.ه: توكيد للضمير المستتر المر وع، مثال –ب َ
فعددنَأمددرَمبندديَرلدد َالسددكونمَوالةارددنَضددميرَمسددتترَوجوبادداَ اسك 

 تقديره:َأنت.
ضددميرَمنةصددنَمبندديَرلدد َالةددتالمَفدديَمحددنَرفددعَتوكيدددَلةظدديَ أ   

َللضميرَالمستترَفي:َاسكت.

َ:َسكنتمَأنتم.توكيد للضمير المتصل المر وع، مثاله - ـج 

                                                 
َفقطمَ ين:َالقيارَأنََموإنماَانقسمَالضميرَإل َمتصنَومنةصن( 1) َفقطَأوَمنةصالا ولمَيكنَمتصالا

وإنماَكانَمن َالمنةصدنَالخدتالفَموا دعَاألسدماءََمالتعريفألن َأوجزَوأبلغَفيََ؛يكونَمتصالاَ
التيَتضمرَفتكونَمبتدأمَنحو:َ وَ اهممَوليرَلالبتداءَلةظَيتصنَب َالضدميرَفتعدينَالمنةصدنمَ
و دَيتقدمَرل َمعمول مَنحوَ)إياكَنعبد(مَو دَيةصنَبين َوبينَمعمول :َنحوَ ولدك:َمداَضدربتَ

 بتصرف.3/85َالضميرَفتعينَالةصن.َشر َالمةصن:ََإالَإياكمَوفيَكنَماَسب َتعذ رَوصن
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َ تصدددال َبتدداءَالخطدددابَنمَالمبنددديَرلدد َالسددكوَسددكنتم:َسددكن:َفعدددنَمدداات
والتداءَضدميرَمبنديَرلد َالضدمَفديَمحدنَرفدعَفاردنمََم)تاءَالةاردن(َالمتحركة

َوالميمَللجمع.َوأنتم:َضميرَمبنيَرليَالسكونَفيَمحنَرفعَتوكيدَلةظي.
َماَ امَإالَأنا. ن موضع ر ع  اعل، مثل:  -د

 نافيةَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. ما
 مبنيَرل َالةتال.فعنَمااَ قام
 حرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلررابََمأداوَحصر َّال
َضميرَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَفارن. أ ا

 قال ابن مالك:
: أَ َووا ُهوووْ   َويُو اْرتِفَوواع  َواْ ِفَصووال 

 
ََوأَْ ووووووووووَ ، َواْلفُووووووووووروُع اَل تَْشووووووووووتَبِهُ  

َ
للخطدابَأوَالمدتكلمََفقطَمتصنَباداَحدرف«َإيا»مَو وَما يختص بال صب

َأوَالغاهب:
َإيايمَوإيانا:َللمتكلم.

مَإياكمامَإياكممَإياكنَللمخاطب. مَإياك  َوإياك 
َوإياهمَوإيا امَوإيا مامَوإيا ممَوإيا نَللغاهب.

َ.[5الةاتحة:َ]َ ﴾ َِّيكاَك  َْعبُُد... ﴿مثان:َ
إيا:َضميرَمنةصنَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَنصبَمةعونَبد مَ َّياك

حرفَدانَرل َالخطابمَمبنيَرل َالةتالَالَمحنَلد َمدنَالكاف:َ
 اإلرراب.

ورالمددةَرفعدد َالضددمةَالظددا رومَوالةارددنََمفعددنَمضددارعَمرفددوع  عبد 
َضميرَمستترَتقديره:َنحن.

 قال ابن مالك:
 َويُو اْ تَِصووواب   ِووون اْ ِفَصوووال  ُجِعوووالَ 

 
ََِّيكووووواَي َوالتكْفِريوووووُع لَوووووْيَس ُمْشوووووِكالَ  

َ
َملحوظة:
َنعرفَأنَالضميرَالبارزَالمنةصنَالَيقعَفيَمحنَجر.مماَسب َ

 ثا يًا: المتصل:
َينقسمَحسبَمو ع َمنَاإلررابَإل :

 ما يختص بالر ع: – 1
َو وَخمسةَضماهر:

فدديَمثددن:َ مددت:َفعددنَمددااَمبندديَرلدد َالسددكونَالتصددال َبتدداءَالتوواء:  -أ
 الةارنمَوالتاءَضميرَمتصنَمبنيَرل َالضممَفيَمحنَرفعَفارن.

:َمثددن:َ امددامَ ددام:َفعددنَمددااَمبندديَرلدد َالةددتالمَوألددفَث ووينألووف اال –ب 
َالتثنية:َضميرَمتصنمَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَفارن.
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َمبندديَرلدد َالضددممَوالددواو:َواو الجماعووة -جووـ  :َمثددن:َ دداموا:َفعددنَمدداات
َضميرَمتصنَمبنيَرل َالسكونمَفيَمحنَرفعَفارن.

َمبنديَرلد َال ون ال سوة،  -د سدكونمَوندونَالنسدوو:َمثن:َ من:َفعنَماات
َضميرَمتصنمَمبنيَرل َالةتالمَفيَمحنَرفعَفارن.

فعدنَأمدرَمبنديَرلد َحدذفَالندونمَويداءََ::َمثدن:َ دومييواء المخافبوة -هـ 
َالمخاطبة:َضميرَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَفارن.

َ:ما هو مشترك بين ال صب والجر -2
َو وَثالثة:

ن ي.ياء المتكلم،  -أ م  ر  َمثن:َربيَأ ك 
َبي:َالياءَضميرَمبنيَفيَمحنَجرَمضافَإلي .ر

ن ي:َفعنَمااَمبنديَرلد َالةدتال م  ر  والةاردنَضدميرَمسدتترَتقدديرهَ دومََمأ ك 
َوالياء:َضميرَمبنيَفيَمحنَنصبَمةعونَب .َموالنونَللو اية

َ.[3الضح :َ]َ ﴾ َما َودكَعَك َربَُّك َوَما قَلَى ﴿مثنَ ول َتعال :َكاف الخفاب،  -ب
ماَ

 ودرك
:َفعددنَمددااَمبندديَرلدد َالةددتالمَوالكدداف:َضددميرَعَ نافيددةمَودَ َمددا:

 متصنَمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَنصبَمةعونَب .
:َفارددددنَمرفددددوعمَورالمددددةَرفعدددد َالضددددمةَالظددددا رومَو ددددوَربَُّ ربكَ

)مضاف(َوالكاف:َضميرَمتصنَمبنيَرل َالةتالمَفديَمحدنَجدرَ
َ.()مضافَإلي 

َ.[37الكاف:َ]َ ﴾ بُهُ َوُهَو يَُحاِوُرمُ قَاَل لَهُ َصاحِ  ﴿مثن:ََهاء الغا ب، -جـ ََ
 .فعنَمااَمبنيَرل َالةتال  ان
الالم:َحرفَجرمَوالااء:َضميرَمتصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَ ل 

 جر.
صدداحب:َفارددنَمرفددوعَورالمددةَرفعدد َالضددمةمَو ددوَ)مضدداف(مَ صاحب َ

 والااء:َضميرَمبنيَفيَمحنَجرَ)مضافَإلي (.
ميرَمبندديَرلدد َالةددتالَفدديَمحددنَرفددعَالددواو:َواوَالحددانمَ ددو:َضدد و وَ

 مبتدأ.
يحدداور:َفعددنَمضددارعَمرفددوعَورالمددةَرفعدد َالضددمةمَوالةارددنَ يحاوره

اَتقدديره:َ دومَوالاداء:َضدميرَمبنديَفديَمحدنَنصدبَمستترَجوازَا
لمبتدددأمَوالجملددةَلوالجملددةَالةعليددةَفدديَمحددنَرفددعَخبددرََممةعددونَبدد 
َفيَمحنَنصبَحان.«َو وَيحاوره»االسميةَ

 بْ ِجوووووا يَ  َوووووبِ الْ  هُ لَووووو ر  مَ ْضووووومُ  لُّ ُكووووووَ 
 

 بْ ِصووووا  ُ َموووو ظِ ْفوووولَ كَ  رك ا ُجووووَموووو ظُ ْفوووولَ وَ  
 

َمَو و:ما هو مشترك بين الر ع وال صب والجر -3 
َ.[193 نَرمران:َ]َ ﴾ َربك َا َِّ ك َا َسِمْع َا ﴿:َ مَمثنَ ول َتعال ا -أ
ألند ََ؛منصدوبَورالمدةَنصدب َالةتحدةَ–محذوفَاألداوََ–مناد َ رب ا
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ضددميرَمتصددنَمبندديَرلدد َالسددكونَفدديَمحددنَجددرََمضددافمَنددا:
 مضافَإلي .

:َحدددرفَتوكيددددَونصدددبمَمبنددديَرلددد َالةدددتالَالَمحدددنَلددد َمدددنَإنَ  َّ  ا
اإلررابمَنا:َضميرَمتصنَمبنديَرلد َالسدكونَفديَمحدنَنصدبَ

 اسمَإن.
الدالدةَرلد ََ(ندا)َـسمع:َفعنَمااَمبنيَرل َالسدكونَالتصدال َبد سمع ا

َسكونَفيَمحنَرفعَفارن.الةارلينمَونا:َضميرَمبنيَرل َال
 قال ابن مالك:

 حْ لَ صَ « ا َ » ر   جَ وَ  بِ صْ ال ك وَ  عِ  ْ لرك لِ 
 

 حْ  َ ا الِمووووو َووووولْ ا  ِ  َووووو ك ذِ ا  َ  َوووووبِ  فْ رِ اعْ َكووووو 
 

 الياء للخفاب أو التكلم: -ب
ي ﴿:َ ول َتعال :َمثال الر ع مَفالياءَفديَكدنَ[26مريم:َ]َ﴾  َُكِلن َواْشَربِن َوقَر ِ

َضميرَمتصنَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَفارن.َفعنَمنَ ذهَاألفعان:
ووْجنِ  ﴿:َ ولدد َتعددال :َمثووال ال صووب َ ﴾ َوقَووْد أَْحَسووَن بِوون َِّْي أَْخَرَج ِوون ِمووَن الس ِ

مَفالياءَفيَكلمةَ)أخرجني(:َضميرَمتصنَمبنيَرلد َالسدكونَفديَ[100يوسف:َ]
َمحنَنصبَمةعونَب .

لسابقةَضميرَمتصدنَمبنديَالياءَمنَكلمةَ)بي(:َفيَاآليةَامثن:َ:َمثال الجر
َرل َالسكونَفيَمحنَجرَبالباء.

 أقسام الضمير المستتر:
َا:امَووجوباَمستترَجوازَاَ:ينقسمَالضميرَالمستترَإل 

 ا:: المستتر جوا ً أوالً 
 وَماَيمكنَ يامَاالسمَالظا رَمقام مَنحو:َزيدَيقوممَفيجوزَأنَنقون:َزيدَ

 :(1)يقومَغالم مَو وَيلحظَفيَمواضع
ددامَمثددن:َف َسددواءَأكددانَماضددياَالغا ووب:  عوول  -1 ددةَ امَمثددن:َي َمَأمَمضدداررَامَ ا  ممَا 

 اَتقدير:َ و.فالةارنَضميرَمستترَجوازَا
نحدو:َتةادممََمامَأوَمضداررَاامَنحو:َفامتَ :َسواءَأكانَماضياَ عل الغا بة -2

 اَتقديره:َ ي.فالةارنَضميرَمستترَجوازَا
َ:نحددوَماسددمَالمةعددون:َاسددمَالةارددنَنحددوَفددا ممَو دداهممَأوَالصووفا : مثوول -3

 ن.سَ مثن:َحَ َمأوَصةةَمشباةَم وَ:أيَ؛مةاوممَومضروب
 مَو ياات.انَ :َمثن:َشت َاسم الفعل الماضن -4

َ:اا: المستتر وجوبً ثا يً 
و وَماَالَيمكنَ يامَالظا رَمقام مَو وَفيمداَردداَمداَسدب َمدنَالمواضدعمَ

َويكونَفي:
َمَنحو:َاضربمَافاممَأي:َأنت.المر وع بفعل األمر -1
 أي:َنحن.َمممَأي:َأنامَونةاماَ فَ مَأ َبَ رَ ضَ مَنحو:َأ َالمضارع للمتكلم -2
 .(1)مَنحو:َتةعنمَتةاممَأي:َأنتالمضارع للمخافب -3

                                                 
 .1/97مَوشر َابنَرقين:1/62َانظرَ ذهَالمواضع:َ معَالاوامع:َ( 1)
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َأوَاسمَكان(.َموالمستترَالَيكونَإالَفيَمحنَرفع:َ)فارنمَأوَناهبَفارن
 قال ابن مالك:

 رُ تِ تَ ْسووووا يَ َموووو عِ ْ ووووالرك  يرِ مِ َضوووو نْ ِموووووَ 
 

 رُ كُ ْشوووووتَ  يْ َِّ  فْ بِ تَوووووغْ  َ  ، ْ ا ِووووووَ ، أُ لْ عَوووووا ْ كَ  
 
*َ*َ* 

                                                                                                                            
زادَالسيوطيَرل َ ذهَالمواضع:َاسدمَفعدنَاألمدرَنحدوَ)صد (مَ)ندزان(مَواسدمَفعدنَالمضدارعَ( 1)

ضدنَمدنَرمدرومَنحو:َ)أوه(مَ)أف(َوالتعجدبمَنحدو:َمداَأحسدنَزيددااتَوالتةضدينمَنحدو:َزيددَأف
 .1/62وأفعانَاالستثناءمَنحو:َ امواَماَخالَزيدا.َانظرَ معَالاوامع:َ
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  ون الوقاية 
إذاَاتصددلتَبالةعددنَيدداءَالمددتكلمَوجددبَأنَتتوسددطَبينامدداَنددونَتسددم َنددونَ

َالو ايةمَنحو:َجعلني.
َسبب التسمية:

مدنَلدبرَفديَنحدو:َ)أكرمندي(َألنااَتقيََ؛و دَسميتَ ذهَالنونَنونَالو اية
 َخدرَالةعدنَمدنَالكسدرَالمشدب َ فبدونااَيلتبرَبـ)أكرمي(َللمخاطبةمَوألناداَتقديَ

َ.(1)للجرمَو وَالَيدخنَاألفعان
ََمنَاألفعانمَواألسماءمَوالحروفَرل َالنحوَالتالي:و ذهَالنونَتلح َكال َ

مَمثن:َجعلنيَوأكرمنديمَو بنديمَاالفعل َّيا اتصل  به ياء المتكلم وجوبً  -أ
َورساني.
اَاألسددماءَويغلددبَوجددودَالنددونَإذاَكانددتَيدداءَالمددتكلمَمضددافةَإلدد َبعددَ-ب

مَ[76الكاف:َ]َ﴾ قَْد بَلَْغَ  ِمْن لَُد  ِن ُعْيًرا ﴿مَمثنَ ول َتعال :َ(2)نحو:َلدنمَ دمَ ط
َ:(3)يمَو ديمَ طيمَ انَالشاررن َويجوزَبقلةَحذفَالنونَفيَالثالثةمَتقون:َلدَ 

ددددَيَ ن َدَ   دددد ددددن َنَ م  َيدَ   ددددَنَ يَ ب دددديَ ب َالخَ َرَ ص 
َ

دددددددَرَ يَ ل دددددددَ دددددددب ََامَ اإلم  َيال َحَ الش 
دددددددالملَ  َدَ ح 

َ
 َوالشا دَفي :َحذفَالنونَمنَ) دي(َو وَالَيحسن.

فدإنَكدانَفديَ)ليدت(َالناسدخةَغلدبَوجدودََوَّيا اتصل  الياء بالحرف، - ـج
َ.[73النساء:َ]َ ﴾ يَا لَْيتَ ِن ُكْ ُ  َمعَُهْم  َأَ ُوَ   َْوً ا َعِظيًما ﴿النونمَنحوَ ول َتعال :َ

لَعَل ِوون أَْبلُووُ   ﴿ل :َوإنَكددانَفدديَ)لعددن(َغلددبَردددمَوجود ددامَنحددوَ ولدد َتعددا
َ.[36غافر:َ]َ ﴾ اأْلَْسبَابَ 

َم َاألمدرانَ اوَ س دوإنَكانتَاليداءَمنصدوبةَبحدرفَناسد َغيدرَليدتَولعدنمَت َ
مثنَ ولك:َإنيَفقيرَلكنيَرةيفمَوإننيَجدوادَلكننديَالَأسدرفمَوإنَكاندتَيداءَ

مثنَ ول ََ–أيَنونَالو ايةََ–)من(َأوَ)رن(َوجبَوجود اََـالمتكلمَمجروروَب
 َما أَْغ َى َع  ِن َماِليَهْ  ﴿مَونحوَ ول :َ[13السجدو:َ]َ ﴾ َولَِكْن َح ك اْلقَْوُل ِم  ِن ﴿تعال :َ

َ.مَرليَ يَ مَويمتنعَفيَغير اَمنَحروفَالجرمَتقون:َإل[28الحا ة:َ]َ ﴾
 قال ابن مالك:  

 ارَ دَ  َو« نتِويْ لَ »ا، وَ َشو َ « ن ِ تَ يْ لَ »وَ 
 

 ارَ يكوووخَ مُ  نْ ُكووووَ  سْ ِكووواعْ « لك عَووولَ » عْ َمووووَ  
 

 افَوووفك ا خَ ارً رَ فِ اْضووووَ  ا ِ يَووواقِ بَ ن الْ  ِووو
 

 افَ لَ َسووو دْ قَووو نْ َمووو ضُ ْعووون بَ   ِوووعَ ن وَ   ِووومِ  
 

 ن ِوووو، وَ لك ن قَوووو ِ دُ ن لَوووو  ِ دُ ن لَوووو ِوووووَ 
 

 نِفويَ  دْ ا قَوًضويْ أَ  فُ يْ ن الَحو ِوفْ قَ ن، وَ  ِ دْ قَ  
 

                                                 
 .131م2/130َمَشر َالمةصن:1/64َانظر:َ معَالاوامع:َ( 1)
لدن:َبمعن َرندمَو دَو طمَكال ماَبمعن َحسدبمَأي:َكدافمَتقدون:َ ددنيَ دذاَالشديءَو طنديمَ( 2)

 أي:َكافيني.
مالكَاألر طَأحدَشعراءَرصرَبنيَأميدةمَمدنَأرجدوزوَلد َيمدد َ بن  ذاَالبيتَألبيَنخيلةَحميد( 3)

 .1/115الزبيرمَشر َابنَرقينَ بن ويعراَبعبدَ َميوسفَالثقةي بن فيااَالحجاج
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  :الخالصة
َغاهب.ل َإل :َمتكلممَومخاطبمَوَعَ ض َينقسمَالضميرَبارتبارَماَوَ َ-أ
َينقسمَبارتبارَالظاورَوردم َإل :َبارزمَومستتر.َ-ب

َمَوينقسمَإل َ سمين:َمتصنمَومنةصن.أقسام البار 
َبحسبَمو ع َمنَاإلررابَإل :وي قسم الم فصل 

امَو دي:َأندامَوأندتمَو دومَمنةصنَمحل َالرفعمَو دوَاثنداَرشدرَضدميرَا •
َوفروراا.

وراددامَوالَيوجدددَمنةصددنَمحلدد َالنصددبمَو ددو:َإيددايمَإيدداكمَإيدداهمَوفر •
 منةصنَفيَمحنَجر.

َحسبَمو ع َمنَاإلررابَإل :َالمتصل البار وينقسمَ
مَو وَخمسةَأنواع:َالتاء:َنحوَ متمَواأللدف:َنحدوَ امدامَما يختص بالر ع

َوالواو:َنحوَ اموامَوالنون:َنحوَ منمَوالياء:َنحوَ ومي.
َ.مَو و:َناما هو مشترك بين الر ع وال صب والجر*َ
َ َوكافَترك بين ال صب والجر  قف وهوما هو مش* َالمتكلمم َياء :

 المخاطبمَو اءَالغاهب.
َ:أقسام الضمير المستتر

َا.اَوجوازَاينقسمَالضميرَالمستترَإل َمستترَوجوباَ
امَوكددذاَالغاهبددةمَاَكددانَأوَمضدداررَافدديَفعددنَالغاهددبَماضددياََا المسووتتر جوووا ً 

ةَواسدددمَالةعدددنَةةَالمشددباصدددوالصددةاتَنحدددوَاسددمَالةاردددنمَواسدددمَالمةعددونمَوال
َالماضي.

 و وَفيماَرداَتلكَالمواضع.َاوالمستتر وجوبً 
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 مستتر بار 

َاَفيماوجوباَ
رداَ
موضعَ
 الجواز

اَفيَفعنَجوازَا
الغاهبَوالغاهبةَ

نحوَاسمََوالصةات
َواسمَالةارن
والصةةََالمةعون

 المشباة

 منةصن متصن

فيَمحنَرفعمَو وَاثناَرشر:َ
فيَمحنَ أنامَأنتمَو ومَوفروراا

َ:نصبمَو و
إيايمَإياكمَ

 إياهمَوفروراا.

َفيَمحنَرفع:
التاءََ-1

َالمتحركة.
َألفَاالثنين.َ-2
َواوَالجمارة.َ-3
َياءَالمخاطبة.َ-4
 .نونَالنسووَ-5

مشتركَبينَ
َالنصبَوالجر:

َاءَالمتكلم.يَ-1
َالخطاب.َ-2 َكاف
 . اءَالغاهبةَ-3

مشتركَبينَ
ياءََمالثالثةَ)نا(
المخاطبةمَ
 والمتكلم

 الضمير
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 ا: العلمثا يً 
َ؛تياجَإلد َ ريندةَخارجدةَردنَاللةدظلمسم َمعينَبدونَاحَعَ ض َاسمَوَ َم:العلَ 

ألنَتعيينَالعلمَلمسماهَمنَذاتَوضع مَبخالفَبقيةَالمعدارفَفإناداَموضدورةَ
َلتعيينَمسما اَبقرينة:

َنحوَالتكلممَوالخطابَفيَالضماهر.َمع وية: •
 نحوَالصلةمَوأنمَواإلضافة.َلفظية: •

َمثن:َاإلصبعَفيَاسمَاإلشارو.َمنحوَاإلشاروحسية:  •
امَأوَامَأوَحيوانادم َالَفدرقَبدينَأنَيكدونَالمسدم َإنسداناَو ولنا:َوضعَلمس

َامَأوَمعن َمثنَاألز ر.امَأوَمكاناَجمادَا
 قال ابن مالك:

 اقَوووووولَ فْ ى مُ مك َسووووووالمُ  نُ ي ِ عَوووووويُ  مْ اْسوووووو
 

 اقَوووووووووووووو ِ رْ خِ وَ  ر  فَووووووووووووووعْ جَ : كَ هُ ُموووووووووووووولَ عَ  
 

  ِ ِحوووووووووالَ ، وَ ن  دَ َعووووووووو، وَ ن  رَ قَووووووووووَ 
 

َ 1) ِ اِشوووووووووووَ ، وَ ة  لَوووووووووويْ هَ ، وَ م  قَ يْ َشوووووووووووَ  
َ

 م:العلَ  أقسام
 : باعتبار تشخص مسمام وعدمه:أوالً 

َينقسمَالعلمَبارتبارَتشخصَمسماهَوردم َإل َ سمين:
 علم شخص: -أ

امَنحدو:َيزيددمَفاطمدةمَمطلقادتعييناداَو وَاللةظَالذيَيددنَرلد َتعيدينَمسدماهَ
 ندمَمحمودمَفكنَكلمةَمنَ ذهَالكلماتَتدنَبنةسااَمنَغيدرَ ريندةَرلد َشديءَ

لخاصَوأوصاف َالمميزوَل مَالتيَينةردَباداَردنَبدا يَأفدرادَواحدَمحددَبشكل َا
َجنس .

 علم الج س: -ب
ولدديرََمادَمنادداَالداللددةَرلدد َجددنرَبعيندد رَ  ددوَنددوعَمددنَالكلمدداتَتطلدد َوي دد

َمكماَفديَإطدالقَلةدظَ)أسدامة(َللداللدةَرلد َاألسددَمعيينَشيءَأوَشخصَبذات ت
 َالذهبمَفإنَكنَلةظَمنَ دذهَو)ذؤابة(َللداللةَرلَمالة(َللداللةَرل َالثعلبع َو)ث َ

حيثَيصلالَأنَيطل َرل َكنَفردَمنَأفدرادََ؛األلةاظَالَيعينَمسماهَفيَالحقيقة
َجنس .

 الفرق بين علم الج س، وعلم الشخص:

                                                 
َ؛الشي َب رالمَاإلنارمَوغيدر مَنَ ث َأشارَابنَمالكَفيَصدرَالبيتَاألونَإل َتعريفَالعلممَثمَمَ ( 1)

العقدالءَوغيدر مَمدنَالم لوفداتمَفجعةدر:َاسدمَرجدنمَوخرند :ََاَرل َأنَمسمياتَاألردالمبياَانت
ن:َاسدمَ بيلدةمَورددن:َاسدمَرَ العبدَألمد مَو  د بن اسمَامرأوَمنَشواررَالعربمَو يَأختَطرفة

مكانمَوالح :َاسمَفررمَوشذ م:َاسمَجمنمَو يلة:َاسمَشاومَوواش :َاسمَكلب.َانظدر:َشدر َ
 .1/118ابنَرقين:َ
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قدانَاَالَي َألنَزيددَاَ؛الشخصَفديَداللدةَالمعند َمَ ل َمَمنَرَ رالجنرَأَمَ ل َرَ َأنَ  -1
ألند َرلدمََ؛صَأوَألسددإالَلمنَاسم َزيدمَأماَأسدامةَفديمكنَأنَيقدانَلشدخ

َو وَرم.َ:جنرَاألسدمَولاذاَ انَابنَمالك
فيمتنددعَمددنََمرلددمَالجددنرَبمثابددةَرلددمَالشددخصَفدديَاألحكددامَاللةظيددةَأنَ  -2

فتقون:َ ذاَأسامةَبغيرَتندوينمَكمداَتقدون:َ دذاََمةَوالت نيثي َمَ ل َالصرفَللع َ
 طلحة.

 ملحوظة:
َن .اَبعيرلمَالجنرَحكم َحكمَالنكروَفيَأن َالَيخصَفردَا

 قال ابن مالك:
 مْ لَوووعَ  اِس  َوووجْ االَ  ِض عْ بَ وا ِلوووعُ َضووووَ وَ 
 

 مْ َعوووو وَ ْهووووا وَ ًظووووفْ لَ  اِص خَ ْشوووواأْلَ  مِ لَووووعَ كَ  
 

 بِ رَ ْقوووووووعَ لْ لِ  ف  يَ رْ ِعووووووو مُّ : أُ اكَ يَ  نْ ِموووووو
 

 بِ لَوووووووووووووووعْ لثك لِ  ةْ الَوووووووووووووووعَ ا ثُ يَ َكوووووووووووووووهَ وَ  
 

 مْ رك بَوووووووووووووومَ لْ لِ  ةُ رك بَوووووووووووووو هُ لُووووووووووووووثْ مِ وَ 
 

َمْ رَ َجوووووووووووفَ لْ لِ  مْ لَوووووووووووعَ  ارِ َجوووووووووووا  َ يَ َكووووووووووو 
َ

 ا: باعتبار داللته على مع ى  ا د:ثا يً 
َةَإل َثالثةَأ سام:ي َمَ ل َبارتبارَداللت َرل َمعن َزاهدَرل َالع ََمَ ل َينقسمَالع َ

و وَماَدنَرل َذاتَبعينااَدونَزيادوَمامَتدنَرل َمد َأوَذممَاالسم:  -أ
َنحو:َزيدمَرليمَمحمد.

أمَوأبوَبكرمََمَنحو:(1)منَاألرالمَب بَوأمَرَ د َ :َو يَكنَماَصَ الك ية -ب
َكلثوم.
و وَماَأشعرَبرفعدةَالمسدم َأوَضدعت مَأي:َخسدت مَنحدوَزيدنَاللقب:  -ـج

َالعابدينمَوأنفَالنا ة.

 حكم اجتماع االسم واللقب:
َ:َاعى اآلتنرَ جتمع االسم واللقب يُ ا َّيا
يجبَت خيرَاللقبَرنَاالسممَفتقون:َ ذاَرليَزينَالعابددينَالَالعكدرمََ-1

َا.إذاَكانَاللقبَمشاورَاو ين:َيجوزَتقديم َ
َ.[171النساء:َ]َ ﴾ َِّ كَما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْريََم َرُسوُل هكِ  ﴿مثن:َ

َ–أيَاللقدبََ–و دَرلنَابنَمالدكَتقدديمَاالسدمَرلد َاللقدبَب ند َفديَالغالدبَ
بطدةمَو ةدةمَفلدوَ ددمَتدو مَالسدامعَأنَالمدرادََ:منقونَمنَاسمَغيرَإنسدانمَنحدو

َ.(2)هَفلمَيعدنَرن رَ ت خَُّرندَوذلكَم مونََمسماهَاألصليم
اللقددبَواالسددمَإذاَكاندداَمةددردينَوجددبَفدديَاألفصددالَإضددافةَاالسددمَإلدد ََ-2

َاللقبمَفنقون:َ ذاَرمرَالةاروقمَو ذاَسعيدَكرز.
                                                 

انظر:َ معَالاوامع:ََ.«مَوبنتَوردان :َأوَبابنَأوَبنتَكابنَ ويالرضزادَ»يقونَالسيوطي:َ( 1)
1/71. 

1/71َانظر:َالامع:َ( 2) َ؛لد َغيدرهَب ند َأشدارَمدنَاالسدمورل َ»َ خرمَ دان:َمَو دَنقنَالسيوطيَتعليالا
 .«غن َرنَذكرَذلكَاالسمَألميةَمعَشيءَمنَمعن َالنعتمَفلوَأت َب َأوالَاألنَفي َالعل َ
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َمَأوَرطفَبيان.ويجوزَردمَاإلضافةَبحيثَيكونَالثانيَبدالَا
العابددددينمَأوَربددددَ َزيدددنََ:اللقدددبَواالسدددمَإذاَكانددداَمضدددافينمَمثدددنَ-3
امَمثدن:َراهشدةَأمَالمدؤمنينمَأوَاَوالثدانيَمضدافاَاألونَمةدردَاكدانَمَبد نَنَ يَ ة َالَ خَ ت َمَ 

امَمثن:َأبوَبكرَالصدي مَوربددَ َبطدةمَوجدبَاَوالثانيَمةردَاكانَاألونَمضافاَ
َ.(1)باعَالثانيَلحونَرل َأن َبدنَمن تإفيَ ذهَاألحوانَالثالثةَ

 ملحوظة:
َوغير امَفيجوزَتقديمااَوت خير ا.َالَترتيبَبينَالكنية

 قال ابن مالك:
 ابَوووووووقَ لَ ، وَ ةً يَووووووو ْ كُ ى، وَ تَوووووووا أَ مً اْسووووووووَ 
 

وووووووووأَ وَ    ابَ حِ َصووووووووو امُ وَ ِسووووووووو نْ ا َِّ يَ  نْ رَ خ ِ
 

َ  َ  نِ يْ دَ رَ ْفوووووووا مُ ـو َوووووووكُ يَ  نْ َِّ وَ   فْ ِضوووووووأ
 

 فْ دِ ي رَ يِ الكوووووووو عِ بِووووووووتْ أَ  الك َِّ ا، وَ ًمووووووووتْ حَ  
َ

 ا: باعتبار لفظه:ثالثً 
َةظ َإل :َمةردمَومركب:مَبارتبارَلل َينقسمَالع َ
َفمَمثن:َمحمدمَأحمد.ضَ منَكلمةَواحدومَولمَي ََنَ  وَماَتكوَ َ المفرد:

 ثالثةَأ سام:َوالمركب:
 منَمضافَومضافَإلي مَنحوَربدَ .َنَ وَ كَ :َو وَماَت َمركب َّضا ن •

و ددوَكدددنَكلمتدددينَامتزجتدداَحتددد َصددارتاَمثدددنَالكلمدددةَمركووب م جووون:  •
 .(2)الواحدومَنحو:َبعلبكمَوسيبوي 

بَمنَمسندَومسندَإلي مَنحدوَشدابَ رنا دامَك َ :َو وَماَرَ مركب َّس ادي •
 منَرأ .َرَ جادَالح مَوسَ 

 َّعراب العلم:
يعربَالمةدردمَوصددرَالمركدبَاإلضدافيَرلد َحسدبَالعوامدنَالداخلدةََ-1
َرلي .
 ددذاَمحمدددمَوجدداءَربدددَ ...َفكلمددةَمحمددد:َخبددرَمرفددوعمََمثووال الر ووع:*َ

َااَفارنمَو يَمضافمَولةظَالجاللةَمضافَإلي .وكلمةَربد:َمرفورةَألن
ا:َمةعدددونَبددد َ مَفمحمددددَاَامَورأيدددتَربددددَ رأيدددتَمحمددددَاَمثوووال ال صوووب:*َ

منصوبمَورالمةَنصب َالةتحةمَوربدَ :َربدد:َمةعدونَبد َمنصدوبمَورالمدةَ
َنصب َالةتحةمَو وَمضافمَولةظَالجاللةَمضافَإلي .

                                                 
اَرل َإضمارَمبتدأ.َرفعاََ-اَ خرَو وَالقطعمَأيَردمَإتباعَالثانيَرنَاألحوانَءَوجاَاذكرَالعلما( 1)

الرفعَرل َأنااَخبرَلمبتدأَمحذوفَيجوزَفيَأمَالمؤمنينََمفةيَ ولك:َرأيتَراهشةَأمَالمؤمنين
و مدعََم1/123تقديره:َ يَأمَالمؤمنينمَوالنصبَرل َإضمارَأرني.َانظر:َشدر َابدنَرقيدن:َ

م1/157َمَوشر َاألشمونيَرلد َاأللةيدة:1/167َمَوشر َالتساينمَالبنَمالك:1/71َالاوامع:َ
158. 

اَ خرَللمركبَالمزجيَو و:َكنَاسمينَنزنَثانياماَمنزلدةَالت نيدث.َانظدر:َذكرَالنحويونَتعريةاَ( 2)
 .1/169مَشر َالتساين:1/71الامع:َ
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.َفمحمد:َاسدمَمجدرورَبالبداءَمررتَبمحمدمَومررتَبعبدَ َمثال الجر:*َ
ورالمةَجرهَالكسرومَوربدَ :َربد:َاسمَمجرورمَو وَمضافمَولةظَالجاللدةَ

َمضافَإلي .
رفددعَي ََماَإرددرابَالممنددوعَمددنَالصددرفاَمزجيًّدديعددربَالمركددبَتركيباددَ-2

ددصددبَوي َنَ وتكددونَالضددمةَرالمددةَالرفددعمَوي َ رَوتكددونَالةتحددةَرالمددةَالنصددبَج 
َ َرل َالكسر.ن بَ  مَفإن َي َيَ وَ اَب َومَاوالجرمَإالَإذاَكانَمخت
مَفقددَو عدتَ)بعلبدك(َفديَبعلبدكَ بمَومدررتَمَورأيتَبعلبكَ نقون:َ ذهَبعلبكَُّ
ونصددبتَوكانددتََمتمَوكانددتَالضددمةَرالمددةَالرفددعع ددف َمَفرَ المثددانَاألون:َفددارالاَ

بالةتحدةَفديَالمثدانَالثالدثَنيابدةََتَ رَ الةتحةَرالمةَالنصبَفيَالمثانَالثانيمَوجَ 
َالكسرو.َرن

)ويدد (:َحضددرَسدديبوي مَورأيددتَسدديبوي مَومددررتََـونقددونَفدديَالمختددومَبدد
َ.(1)تَكلمةَ)سيبوي (َرل َالكسرَفيَاألحوانَالثالثةي َن َفقدَب ََبسيبوي .
ددديبقددد َالمركدددبَاإلسدددناديَرلددد َحالددد َ بدددنَنقلددد َإلددد َالعلميدددةمَوي ََ-3 بَرَ ع 

َبحركاتَمقدروَرل َالحكاية.
َشابَ رنا ا. ذاََمثال الر ع:*ََ

ورالمدةَرفعد َضدمةَمقددروَمندعَمدنَظاور داََممرفدوعَخبدرشابَ رنا ا:َ
َاشتغانَالمحنَبحركةَالحكاية.

َرأيتَشابَ رنا ا.َمثال ال صب:* 
شددابَ رنا ددا:َمةعددونَبدد َمنصددوبمَورالمددةَنصددب َفتحددةَمقدددروَمنددعَمددنَ

َظاور اَاشتغانَالمحنَبحركةَالحكاية.
َركبناَإل َشابَ رنا ا.َمثال الجر:* 

 ا:َاسمَمجرورَبعدَإل مَورالمدةَجدرهَالكسدروَالمقددروَمندعَمدنَشابَ رنا
َظاور اَاشتغانَالمحنَبحركةَالحكاية.

َ:الخالصة
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                                 
الصدرف.َانظدر:َشدر َابدنَرقيدن:ََنَ ذاَالنوعَمعاملةَالممنوعَمدنامَ ع َأجازَبعاَالعلماءَأنَي َ( 1)

1/125. 

باعتبار تشخص 
 مسمام
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 مع ى  ا د

 باعتبار وضعه باعتبار لفظه

 مفرد

 ) يد 

 إسنادي مزجي إضافي
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 شخصعلم 
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 اسم
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 لقب

 زين العابدين

 م قول مرتجل
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إالَإذاَكدانَاللقدبََمإذاَاجتمعَاالسمَواللقبَوجبَت خيرَاللقبَرنَاالسم •
َأشارَفيجوزَتقديم .

لقددبَرلدد َإذاَكددانَاالسددمَواللقددبَمةددردينَوجددبَإضددافةَاالسددمَإلدد َال •
َاألفصالمَو ين:َيجوزَردمَاإلضافة.

يعربَالعلدمَالمةدردمَوصددرَالمركدبَاإلضدافيَحسدبَالعوامدنَالداخلدةَ •
َا.مرليا

َـيعربَالمركبَالمزجديَإردرابَالممندوعَمدنَالصدرفَردداَالمختدومَبد •
 َرلددد َالكسدددرَمدددعَجدددوازَمنعددد َمدددنَالصدددرفمَوالمركدددبَن دددبَ )ويددد (َفي َ
دداإلسددناديَي َ الحكايددةَمددعَبقدداءَصددورت َدونَروَرلدد َبَبحركدداتَمقدددَ رَ ع 
 تغيير.

*َ*َ*َ

 ا: اسم اإلشارة ثالثً 
 تعريفه:

َ َمعينَبواسطةَإشاروَحسية.لمسمًََّعَ ض َ وَاسمَوَ 

 أقسامه:
 : باعتبار  وع المشار َّليه:أوالً 

مَو دو:َ) ددذا(مَمثدن:َ ددذاَشداررَاإلسددالممَموا يشوار بووه للمفورد الموويكر -1
 وكذاَالبا ي.وأصل َ)ذا(َوالااءَللتنبي مَ، و ذاَأبوَبكر

مَو ددو:َ) ددذه(َمثددن:َ ددذهَمذيعددةَبددرامجَمووا يشووار بووه للمفووردة المؤ ثووة -2
ولااَرشروَألةاظ:َخمسةَمعَالذانمَو ي:ََماألطةانمَو ذهَدارَاإلذارة

يَبالكسرَمعَاإلشباعمَوذاتمَمَبكسرَالااءَمعَاالختالرمَوذ َ هَ ذيمَذَ 
 باإلسكان.َهَ وذَ 

باإلسدكانمَوتد َبالكسدرَمدعََ َ تديمَتدامَت د وخمسةَمبددوءوَبالتداءمَو دي:
َيَبالكسرَمعَاإلشباع.اَ االختالرمَت َ

َقال ابن مالك:
 رْ ِشووووووووأَ  ر  كك يَ ُموووووووو د  رَ ْفوووووووومُ ا لِ يَ بِوووووووو

 
 رْ ِصوتَ ى اقْ ثَو ْ ى اأْلُ لَوعَ تَوا ن تِو مْ يِ ي وَ يِ بِ  

 
مَو دو:َ) دذان(َمثدن:َ دذانَراهدداَالةضداءمَوموا يشوار بوه للمث وى المويكر -

َو ذانَ مران.
مَو ددو:َ) اتددان(مَمثددن:َ اتددانَمحررتدداَ ووى المؤ ووثومووا يشووار بووه للمث -

َالمجلةمَو اتانَصحيةتانَصباحيتان.
 قال ابن مالك:
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 عْ ِفووووووتَ رْ ى المُ  كووووووثَ مُ لْ لِ  انِ تَوووووو انِ يَ وَ 
 

  1)عْ ِفووتُ  رْ ُكووايْ  نِ يْ تَوو نِ ْيوويَ  امُ وَ ن ِسوو ِوووَ  
 

مَو دو:َ) دؤالء(مَتقدون:َ دؤالءَامؤ ثًو وا كوان أما يشار بوه للجموع مويكرً  -
َقاومةَالشعبيةمَ ؤالءَصديقاتي.أبطانَالم

ُ بِووووَ    2)اقَووولَ فْ مُ  ع  ْموووجَ لِ أَِشوووْر ى ولَ أ
 

 اقَووووفِ ا ْ  دِ ْعووووبُ ى الْ دَ لَووووى وَ لَوووووْ أَ  دُّ الَموووووَ  
 

(مَوتكوندانَفديَمحدنَمَ و دو:َ) ندا(َو)ث دَما يشار به َّلى المكوان القريوب، -
أَْي ََموا  َ  ﴿ َيَالنيدنمَومند َ ولد َتعدال :رَ  َفرَ ق َنصبَرل َالظرفيةمَمثن:َ ناَملت َ

َ.[115البقرو:َ]َ ﴾ تَُولُّوا  َثَمك َوْجهُ هكِ 
و دو:َ) نداك(َأوَ) نالدك(َمثدن:َ نداَبيدتََشار به َّلى المكان البعيد،يُ ما  -

َ.[11األحزاب:َ]َ ﴾ ُه َاِلَك اْبتُِلَن اْلُمْؤِم ُونَ  ﴿محمدمَو ناكَمدرسةمَو ول َتعال :َ
 قال ابن مالك:

 ىلَووووووووَِّ  رْ ِشووووووووا أَ  َووووووووهُ هَ  وْ ا أَ  َووووووووهُ بِ وَ 
 

 الَ ِصووو افَ َكوووالْ  هِ بِووووِ  انِ َكووون المَ ا ِووودَ  
 

 ا كووووهُ  وْ ، أَ هْ  ُوووو مك ثَ بِوووو وْ ، أَ دِ ْعووووبُ ن الْ  ِوووو
 

 ا كووووووووهِ  وْ ، أَ نْ قَووووووووفِ ا ْ  كَ اِلوووووووو َ هُ بِ  وْ أَ  
َ

 ا: باعتبار حال المشار َّليه من القرب أو البعد:ثا يً 
د ريباََماَبعيدمَوإماَمتوسطمَفإذاَكانَالمشارَإلي إالمشارَإماَ ريبمَو َدَ ر َ اَج 

امَويجوزَأنَتلحق َ اءَالتنبيد مَمثدن:َ دذامَو دذهمَاسمَاإلشاروَمنَالكافَوجوباَ
َو ذان...إل .

امَلحقتددد َكدددافَحرفيدددةَتتصدددرفَاَأوَمتوسدددطَاوإذاَكدددانَالمشدددارَإليددد َبعيددددَا
مَوتكسرَللمخاطبةمَفيقدان:َتالَللمخاطبمَفيقان:َذاكَ ةَ فت ََمفَالكافَاالسميةتصرَُّ
امَوتتصنَبااَرالمةَجمدعَالمدذكرمَمَ المةَالتثنيةمَفيقان:َذاكَ مَوتتصنَبااَرذاكَ 

َ.نَ مَوتتصنَبااَرالمةَجمعَالمؤنثمَفيقان:َذاكَ مَ فيقان:َذاكَ 
ذلدكمََ:ادَ بنَالكافَالمَمبالغةَفيَالداللةَرل َالبعدمَفيقدانزَ ويجوزَأنَي َ*َ

.َ[3ق:َ]َ﴾ ِعيودْ َيِلوَك َرْجوْع بَ  ﴿نحوَ ونَالكةارَمستبعدينَالبعثَوالرجوعَإلد َ :َ
َ.وفيَ ذهَالحالةَالَيلح َاسمَاإلشاروَ اءَالتنبي 

 ويمتنعَدخونَالالمَرل َاسمَاإلشاروَفي:*َ
َفالَيقان:َ ذانَلك.َا،المث ى مفلقً  -أ
فقانَأوالءمَفالَنقون:َأوالهلدكمَأمداَرلد ََ)أولى  دك الجمع  ن لغة من مَ  -ب

َلغةَالقصرَ)أول (َفيجوز:َأواللك.
َفالَيجوزَالجمعَبينَالااءَوالالم.َقته هاء الت بيه، يما سب - ـج

                                                 
يشيرَابنَمالكَفيَ ذاَالبيتَإل َأنَاسمَاإلشاروَللمثند َالمدذكرَ دذانمَوالمثند َالمؤندثَ اتدانَ( 1)

 فيَحالةَالرفعمَو ذينَو اتينَفيَحالتيَالنصبَوالجرمَفاماَبذلكَيعربانَإررابَالمثن .
للعقدالءَوغيدرَالعقدالءمَو دوَكدذلكمَوالمؤندثمََللمذكرا(َإل َأنَأول َتستخدمَيشيرَبقول َ)مطلقاَ( 2)

 .1/131َولكنَاألكثرَاستعمالااَفيَالعا ن.َشر َابنَرقين:
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 َبالكدافَمدعَت َؤَ وإذاَكانَاسمَاإلشاروَلمثن مَأوَلجمعَفإن َالَيجوزَأنَي َ* 
َحرفَالتنبي مَفالَيقان:َ ذانكمَوالَ ؤالهكمَبنَيقان:َذانكَوأولهك.

 تتمة:
يَأسماءَاإلشداروَكلاداَمبنيدةمَإمداَرلد َالسدكونمَأوَغيدرهمَولكناداَتكدونَفد

و اتدان(ََنأوَجرمَحسبَموضدعااَإالَاسدمينَ مدا:َ) دذاَممحنَرفعمَأوَنصب
َفاماَيعربانَإررابَالمثن .

  مويج لإلعراب:
مَوإنَ ذاَح مَولاذاَجهتمَفاسمَاإلشاروَ) ذا(َفديَاألمثلدةَينقون:َ ذاَرل

وفدديََم َفدديَالمثددانَاألونَفدديَمحددنَرفددعَمبتدددأنددالثالثددةَمبندديَرلدد َالسددكونمَلك
َنصبَاسمَإنمَوفيَالثالثَفيَمحنَجرَبالالم.َالثانيَفيَمحن

وتقون:َ ذانَجنديانمَرأيتَ ذينَالدرجلينمَوسدلمتَرلد َ دذينَالدرجلينمَ
ألند َملحد ََ؛فكلمة:َ) ذان(َفيَالمثانَاألون:َمبتدأَمرفوعَورالمةَرفع َاأللف
ألند َملحد ََ؛بالمثن مَوفيَالمثانَالثانيَمةعونَب َمنصوبَورالمةَنصب َالياء

ألندد ََ؛ورالمددةَجددرهَاليدداءَم:َرلدد ـوفدديَالمثددانَالثالددثَاسددمَمجددرورَبددَبددالمثن م
َملح َبالمثن .
 الخالصة:

َبواسطةَإشاروَحسية.َم َمعينلمسمًََّعَ ض َاسمَاإلشارو:َاسمَوَ 
َ:أقسامه

 : باعتبار  وع المشار َّليه:أوالً 
َماَيشارَب َللمةردَالمذكر:َ ذا. -
 لةاظ..ماَيشارَب َللمةردوَالمؤنثة:َ ذهمَولااَرشروَأ -
 ماَيشارَب َللمثن َالمذكر:َ ذان. -
 ماَيشارَب َللمثن َالمؤنث:َ اتان. -
 ماَيشارَب َللجمعَبنوري :َ ؤالء. -
 .مَ امَوث َن َماَيشارَب َللمكانَالقريب:َ َ  -
 ماَيشارَب َللمكانَالبعيد:َ ناكمَو نالك. -

 ار َّليه من القرب أو البعد:شَ ما: باعتبار حال الثا يً 
َوبعيد.َإل :َ ريبمَومتوسطم

َلكافَوالالممَنحو:َ ذا.اوَرنَدَ شارَإلي َب سماءَاإلشاروَمجرَ ي ََ القريب:
َاَبالكافَوحد امَنحو:َذاك.يشارَإلي َباسمَاإلشاروَمقترناََوالمتوسف:

َاَبالكافَوالالممَنحو:َذلك.يشارَإلي َباسمَاإلشاروَمقترناََوالبعيد:
 .نبي الَيجوزَالجمعَفيَاسمَاإلشاروَبينَالالمَو اءَالت •

أوَفيََنحو:َ ذانمَميمتنعَدخونَالالمَرل َاسمَاإلشاروَإذاَكانَمثن 
َالجمعَإذاَكانتَممدودوَ)أوالء(.

• َ َردا َمبنية َكلاا َاإلشارو َي َ«َ ذانَو اتان»أسماء انَإررابَب َرَ عَ فإناما
َالمثن .

* * *
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 ا: االسم الموصولرابعً 
 تعريفه:

ودَجدألجدنَووجملةَالصدلةمَنَبواسطةَجملةَبعدهَتسم َلمعي ََعَ ض َ وَاسمَوَ 
َمَنحو:َجاءَالذيَأكرمت .الصلةَسميَالموصونَموصوالَا

فكلمددةَ)الددذي(َاسددمَمددبامَغيددرَواضددالَالمعندد مَوالَنعددرفَرلدد َأيَشدديءَ
رل َغيرَذلكَمدنَالحيوانداتََو مَ نَ وَرل َشخصمَنحوَزيدمَورليمَأل َطَ ي َ

من مَو ذهَالجملدةَوالجمادات؟َفلماَجهناَبعدهَبجملةَزانَاإلبااممَواتضالَالمرادَ
َتسم َجملةَالصلةمَولاذاَكانَ ذاَاالسمَالَيتضالَإالَبوجودَجملةَالصلة.َهبعد

 ألفاظ الموصول:
َ:َخاصةمَومشتركةمَولكنَمنااَألةاظ:نورانَاألسماءَالموصولة

 : ألفاظ األسماء الموصولة الخاصة:أوالً 
 َّعرابه ما يختص به اللفظ المختص

غيدددرََوَكدددانَأ الاَرددداَمللمةدددردَالمدددذكر الذيَ-1َ
أَْو َكالكووِيي َموورك  ﴿را ددنمَفالعا ددنمَنحددو:َ

مَوغيدددددرَ[259َالبقدددددرو:]َ ﴾ َعلَوووووى قَْريَوووووة  
 العا نمَنحو:َالذيَيضيءَاللينَالقمر.

مبنيَرل َالسدكونَ
َ امَويكونَمحلداهمَا

الرفددعمَأوَالنصدددبَ
أوَالجددددددرَحسددددددبَ

 المو ع.
غيددرََورا لددةَكانددتَأَمللمةددردوَالمؤنثددة التيََ–2َ

َوَراَوَدتْوهُ الكتِون  ﴿َفالعا لةمَنحو:َرا لةم
مَوغيدددرَ[23َيوسدددف:]َ﴾ ُهوووَو  ِووون بَْيتَِهوووا

العا لةمَنحو:َالتيَأنجبدتَ دذاَالشداررَ
  ريتنا.َ

مبنيَرل َالسدكونَ
دددددد ويختلددددددفََامداهما

مو عاددداَاإلررابددديَ
حسددبَمو عادداَمددنَ

َالجملة.
نَكاناَأوَيَ يختصَبالمثن َالمذكرمَرا ل َ اللذانََ–3َ

دغيرَردا لينمَن بَبامداَرَ حدوَاللدذانَض 
ربددَ بدن الخطابَورمر بن المثنَرمر

العزيددزمَونحددو:َالشددمرَوالقمددرَ مدداَ
 اللذانَيضيهانَاللينَوالناار.

ن(َيَ ذَ ل ددددد)اللدددددذانَوال
تعدددددددربَإردددددددرابَ

فاددديَمدددنََمالمثنددد 
َماأللةاظَالملحقةَبد 
اَو دديَمعربددةَرفعادد

اَونصدددددباََبددددداأللفم
 اَبالياء.وجرًَّ

نَكانتداَيَ ت َل َنثَرا  َويختصَبالمثن َالمؤ اللتانَ-4َ
غيددرَرددا لتينمَنحددو:َاللتددانَجاءتدداََوأ

بدددداألمرَمددددذيعتانمَالمقالتددددانَاللتددددانَ
  رأتاماَلكاتبةَرربية.

َإردددرابَإررابامدددا
 المثن .

َِّنك  ﴿لجمددعَالددذكورمَمثددنَ ولدد َتعددال :َ ينَذَ ال ََ–5َ
َ يَُدا ُِع َعِن الكِييَن ََم ُوا  .[38الحج:َ]َ ﴾ هك

مبنددديَرلددد َالةدددتالَ
رَمحل َويتغي ََماداهمَا

حسددددددددبَمو عدددددددد َ
 اإلررابي.

مبنددددددددددديَرلددددددددددد َلجمدددعَالدددذكورمَواإلنددداثمَنحدددو:َجددداءَ األل َ–6َ
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 َّعرابه ما يختص به اللفظ المختص
التالميددددذَاأللدددد َذ بددددوامَأوَالتلميددددذاتَ

 َنَ بَ  َ األل َذَ 
و دَتكونََمالسكون

ممددددددددددودوَ)األالء(َ
 َرل َالكسدرمَن بَ فت َ

محلادددددداَويختلددددددفَ
مو عاددددددداَحسدددددددبَ
 اإلررابي

الالتددددددددددديََ–7
َ–والدددددددددددددددالت
َ–والالهددددددددددددددي
َوالدددددددددددددددددددالءم

 واللواتي.

َمجمارددةَاإلندداثَللعا لددةَوغيددرَالعا لددة
نحو:َالالتيَظةرنَبجواهزَالدولةَلادنَ
إنتددداجَأدبددديَورلمددديَراهدددعمَفالكلمددداتَ
الخمسدددةَلجمدددعَاإلنددداثَوالالتددديَبعددددَ
حددذفَاليدداءَصددارتَالددالتمَوالالهدديَ

 بعدَحذفَالياءَصارتَالالء.

َمَوالدددددددالءَ الدددددددالتَ 
مبنيتدددددددددانَرلددددددددد َ

أمدداَالالتدديََمالكسددر
الالهددديَواللددددواتيَو

فمبنيددددددددددةَرلدددددددددد َ
السدددكونمَوالجمدددعَ
يتغيددرَمحلدد َحسددبَ
َمو ع َاإلررابي.

َبقول :َابن مالكوإل َماَسب َيشيرَ
 نتِ ى الك ثَ  ْ ي، اأْلُ يِ الك  اءِ مَ سْ اال ولُ صُ وْ مَ 
 

  ِ بِووووووووثْ  تُ ا الَ يَوووووووو  ِ ا ثُ ا َموووووووويَ ا َِّ يَووووووووالْ وَ  
 

 هْ َمووووووالَ عَ الْ  هِ ِلوووووووْ أَ  يووووووهِ لِ ا تَ َموووووو لْ بَوووووو
 

 هْ َمووووووالَ  مَ الَ  َوووووو دْ دَ ْشووووووتُ  نْ َِّ  ونُ ال ُّوووووووَ  
 

 ادَ د ِ ُشوووو نِ يْ تَوووووَ  نِ ْيوووويَ  نْ ِموووو ونُ ال ُّوووووَ 
 

 ادَ ِصووووووقُ  اكَ يَ بِوووووو يضْ وِ ْعووووووتَ ا، وَ ًضوووووويْ أَ  
 

 اقَوووولَ فْ مُ  ينَ يِ ى الكوووولَووووي اأْلُ يِ الكوووو عُ ْمووووجَ 
 

  1)اقَوووووفَ ا  َ عًووووو ْ رَ  اوِ وَ الْ بِووووو مْ هُ ُضوووووعْ بَ وَ  

 
 اعَووووومِ جُ  دْ ن قَووووتِوووووالك  ءِ الووووالك وَ   ِ الالك بِوووو
 

 اعَووووووووقَ ا وَ رً  ْ  َوووووووو ينَ يِ الكووووووووكَ  ءِ الووووووووالك وَ  
 

 : األلفاظ الموصولة المشتركة:ثا يًا
بلةدظَالجمدعمَوالمدذكرمَوالمؤندثمَوو يَالتيَتطل َرل َالمةردمَوالمثن مَ

َوبيانااَفيَالجدونَالتالي:واحدمَ
َ
َ
َ

                                                 
امَنحو:َجداءنيَالدذينَأكرمدواَزيددَاَمااَوجرًَّاَونصباَ(َأيَالذينَتكونَبالياءَرفعاَمطلقااَ ول :َ)الذين( 1)

ون(َفدديَالرفددعمَذ َورأيددتَالددذينَأكرمددوهمَومددررتَبالددذينَأكرمددوهمَوبعدداَالعددربَيقددون:َ)ال دد
َو)الذين(َفيَالنصبَوالجرمَو مَبنوَ ذينمَومن َ ونَالشارر:

وووووووحُ بك َصووووووو ونَ يُ الكووووووو نُ ْحووووووو َ   اباحَ وا الصك
 

 ااَحووووووووووحَ لْ مِ  ةً ارَ َغوووووووووو يوووووووووولِ خِ ال ك  مَ وْ يَوووووووووو 
 

مَوزادَابنَمالكَفيَالتسداين180َم1/179َمَوشر َاألشموني:142َم1/141َشر َابنَرقين:َ
 .187م1/184َا.َشر َالتساين:َاَوجرًَّاَوالالهينَنصباَالءونَرفعاَأنَمنَ ان:َال ذونَ ان:َال
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َ
اللفوووووووووووووووووووظ 

 المشترك
 َّعرابه ما يستعمل له

َوامَكدددددانَأللعا دددددنَمدددددذكرَا نْ مَ  - 1
َو َأمثندددَواَأمةدددردَاَمامؤنثاددد
دَماجمعاَ َنَ مثن:أطمهنَإلد َم 

يصدقَالنصالمَأطمهنَإل َ
تصدقَالنصالمَأطمدهنََنَ مَ 

ددددددد يصدددددددد انَأوََنَ إلددددددد َم 
تصددد انَالنصددالمَوأطمددهنَ

دددددد يصددددددد ونَأوََنَ إلدددددد َم 
 .(1)يصد نَالنصال

ويتغيددددرََم َرلدددد َالسددددكونن ددددبَ ت َ
َممحلااَحسبَمو عااَفيَالجملدة
فتكددونَفدديَمحددنَرفددعَفدديَنحددو:َ

محدنَ اممَوتكونَفديََنَ جاءنيَمَ 
نصددددبَفدددديَنحددددو:َرأيددددتَمددددنَ
رنددددكمَوفددديَمحدددنَجدددرمَنحدددو:َ

 رندك.َنَ مَ ب ََمررتَ 

َ(2)وتسدددتعمنَلغيدددرَالعا دددن ماَ-2َ
اَمَمةردَاامؤنثاََواَكانَأمذكرَا
مَمثدددن:َاجمعادددمثنددد َأوََوأ
ددن  َالصددحيةةَمدداَنقلددتَ َتَ رَ ش 

لااَمنَنب مَأوَماَنقلدتَلاداَ
منَنبد ينمَأوَمداَنقلدتَلاداَ
مددددددددنَأنبدددددددداءمَونشددددددددرتَ

بدتَلاداَمدنَالصحيةةَماَكت
ددد أوََ صدددتينمَنَ  صدددةَأوَم 
َ صص.

 

و يَمبنيةَرل َالسكونَومحلاداَ
يختلفَحسبَمو عااَاإلررابديمَ

 «.نَ مَ »كماَسب َفيَ

وتكددددونَللعا ددددنَولغيددددرهمَ أنَ-3
للمةردَولغيرهمَنحوَ ولدك:َ
جدداءنيَالقدداهممَأوَالقاهمددةمَ
أوَالقاهمدددانمَأوَالقاهمتدددانمَ
أوَالقددددددددداهمونمَورأيدددددددددتَ

لكوناداَرطَت َشَ وي ََالمركوبم
موصدددولةَأنَتددددخنَرلددد َ
وصددفَصددريالَنحددوَاسددمَ
الةارددددنمَواسددددمَالمةعددددونمَ

اختلددفَالنحدداوَفدديَإرددرابَ)أن(َ
أتكدددونَمبنيدددةَرلددد ََالموصدددولةم
اَويختلدددفَمحلادداَرفعادددَالسددكونم
دت ََمَ اَأ َاَوجرًَّونصباَ ربَبحركداتَع 

مقدرو؟َوالصحيالَأنااَمعَالصةةَ
فتظارََمبعد اَمثنَالشيءَالواحد

خدددرَ الحركددداتَاإلررابيدددةَرلددد َ
الوصدددفمَنحدددو:َجددداءَالكاتدددبمَ

َلكاتب؟لورأيتَالكاتبمَومنَ

                                                 
ُ َخلََ   ﴿ ذكرَابنَرقينَأنَ)من(َتستعمنَلماَبعقنَو دَتستعمنَلماَالَيعقنَبدلينَ ول َتعال :( 1) َوهك

ِرْجلَْيِن َوِموْ ُهْم َموْن يَْمِشون ُكلك َدابكة  ِمْن َماء   َِمْ ُهْم َمْن يَْمِشن َعلَى بَْف ِِه َوِمْ ُهْم َمْن يَْمِشن َعلَى 
َ.1/147َمَابنَرقينَ[45]النور:ََ﴾ َعلَى أَْربَع  

فدالجوابَأند َ»و دَردَابنَيعيشَرل َمنَ انَباستعمالااَفيماَالَيعقنَمستدالَبتلدكَاآليدةَبقولد َ
وذلكَأنَ انَ)فمنام(َفجمعَكنايدةَمداَيعقدنَ«َلماَخلطَماَيعقنَوماَالَيعقنَغلبَجانبَمنَيعقن

 .3/145ماَالَيعقنَبلةظَماَيعقن.َشر َالمةصن:َو
يُْصَهُر بِِه َما  ِن بُُفو ِِهْم  ﴿(َذكرَابنَيعيشَأنَ)ما(َتستعمنَفيَصةاتَمنَيعقن.َ انَتعال :2َ)

[.َشر 53َ]النحن:ََ ﴾ َوَما بُِكْم ِمْن  ِْعَمة   َِمَن هكِ  ﴿[مَو انَتعال :20َ]الحج:ََ﴾ َواْلُجلُودُ 
َ.3/145المةصن:َ
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والصددددةةَالمشددددباةَبامددددامَ
نحدددو:َجددداءَالضددداربكَأي:َ
الددددددذيَضددددددربكمَوجدددددداءَ
المضروبَأبوهمَأي:َالدذيَ

َأبوه.َبَ رَ ضَ 
َمفإذاَدخلتَرل َاسمَجامد
نحددددددوَالرجددددددنمَأوَرلدددددد َ
وصدددددفَيشدددددب َاألسددددددماءَ
الجامدددومَمثددنَالصدداحبَأوَ

مثدنََرل َوصفَالتةضدين
األفضدددددنَواألرلددددد َفاددددديَ

َحرفَتعريف.
ووجدددد َشددددب َ)الصدددداحب(َ
باألسماءَالجامددوَوإنَكدانَ

اَمددنَصددحبَإالَأندد َمشددتقًَّ
صارَمثنَالعلممَفصاحبكمَ
أي:َزميلدددددكمَفدددددالمعن َالَ
ينصدددددددرفَإلددددددد َمعنددددددد َ

وإنماَينصدرفََمالمصاحبة
إلدد َالددذاتَالمتصددةةَبادددذاَ

 م.ل َف شباتَالع ََمالوصف
وتكدددددددونَبمعنددددددد َالدددددددذيَ ذوَ-4

ا ددنَوغيدددرهمَوفروردد مَللع
و ديَمدنََموالمةردَوغيدره

الموصونَاالسميَفديَلغدةَ
مَتقددددون:َجدددداءنيَذوَ طيدددد

 اممَوذوَ امتمَوذوَ امدامَ
َم(1)وذوَ امتدددامَوذوَ ددداموا

 وذوَ من.

األشدددارَفياددداَأنَتكدددونَمبنيدددةمَ
امَومددنامَمددنَيعربادداَبددالواوَرفعادد

اَامَوباليدددداءَجددددرًَّوبدددداأللفَنصددددباَ
مثددن:َذومَالتدديَبمعندد َصدداحبمَ

َ: ونَالشاررَيورلي َرو
َنَلقيتاموفإماَكرامَموسر

فحسددددبيَمددددنَذيَرنددددد مَمدددداََََََ
 (2)كةانيا

َموتكددددددددددددونَموصددددددددددددولة ذاََ-5
وتسددددددتعمنَبلةددددددظَواحدددددددَ
للمددذكرَوالمؤنددثمَوالمةددردَ

قدددون:َتوالجمدددعمََنددد المثو
ماذاَرأيت؟َوماذاَرأيتاداَ؟َ

ويختلدددفََم َرلددد َالسدددكونن دددبَ وت َ
ادددددددداَبدددددددداختالفَمو عادددددددداَمحلَُّ

َا.اَوجرًَّباَاَونصاإلررابيَرفعاَ

                                                 
وجداءنيَذواتَ مدن.َشدر َابدنَرقيدن:ََمومنامَمنَيقونَفيَالمةردَالمؤندث:َجداءنيَذاتَ امدت( 1)

1/150. 
مَوالشا دَفي َحيدثَجداءت3/148َمَوابنَيعيش:1/150َمَوابنَرقين:1/199َذكرهَاألشموني:َ( 2)

 )ذو(َالموصولةَمعربةَبالحروفَمثنَ)ذو(َالتيَبمعن َصاحب.
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ومددددددددداذاَرأيتاما؟ومددددددددداذاَ
َرأيتام؟َوماذاَرأيتان؟

)مددددددددددددا(ََأنَيتقدددددددددددددماا*َ
َمكمدددداَسددددب َاالسددددتةااميةم

َماذاَ الاا؟َ:نحو
أنَيسدددددددددددبقااَ)مدددددددددددن(َ*َ

االسددتةااميةمَنحددو:َمددنَذاَ
 الاا؟َفإنَلمَيتقدمااَشديءَ
مددددنَذلددددكَفإنادددداَالَتكددددونَ
موصدددولةَبدددنَتكدددونَاسدددمَ

َماَللكددددوفيينإشددددارومَخالفادددد
ند مَأنَ)ذا(َاسدمَإشداروَعف
 . تقدميلمََوشيءَأَ  َمَ دَ تق َ
َيتركددددددددددددبَ)مددددددددددددا(َأالَ *َ

االسدددددددددتةااميةَمدددددددددعَ)ذا(َ
كلمددددددةَواحدددددددومََلتصددددددير

ويظاددددددددرَالةددددددددرقَفدددددددديَ
اإلرددرابمَفلددوَ لددت:َمدداذاَ
صنعتمَفكانتَ)ما(َمبتدأمَ
اَوكاندددددددددددددتَ)ذا(َاسدددددددددددددمَا

مَولدوَجعلدتَمداذاَموصوالَا
دددكلمدددةَواحددددوَفإناددداَت َ ربَع 

اسدددمَاسددددتةاامَمةعدددونَبدددد َ
مقدممَوكدذلكَيقدانَفديَمدنَ

 ذا.
وتسددددددتخدمَبلةددددددظَواحدددددددَ أيَ-6

للمددذكرَوالمؤنددثَوالمةددردَ
المثن َوالجمعمَمثنَ ولد َو

ثُوومك لَ َْ ووِ َعنك ِمووْن  ﴿َتعددال :
ُكوول ِ ِشوويعَة  أَيُُّهووْم أََشوودُّ َعلَووى 

ْحَمِن ِعتِياووا َ[69مددريم:َ]َ ﴾ الوورك
أيَالددذيَ ددوَأشددد...ونحو:َ

 يعجبنيَأيامَ وَ اهم.

 َفيَواحددَن بَ ت ََملااَأربعةَأحوان
َبَفيَثالثة:رَ عَ وت َ
 :َإذاَأضدديةتَوحددذفَصدددرَن ددبَ ت َ

:َكقولدكاآليةَالسابقةمَوكصلتاامَ
يعجبندديَأياددمَ دداهممَورأيددتَأياددمَ
 اهممَومررتَب يامَ داهممَببناهاداَ
َرل َالضمَفيَجميعَاألحوان.

دوتعربَإذاَأضيةتَوذ َ صددرََرَ ك 
صددلتاامَنحددو:َيعجبندديَأياددمَ ددوَ
ممَ دددداهممَورأيددددتَأياددددمَ ددددوَ دددداه

َومررتَب يامَ وَ اهم.
وإذاَلدددمَتضدددفَوذكدددرَصددددرَ*َ

صدددلتاامَنحدددو:َيعجبنددديَأيَ دددوَ
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اَ ددددوَ دددداهممَ دددداهممَورأيددددتَأيًّدددد
تَ َ وَ اهم.َومررتَب ي 

إذاَلددمَتضددفَولددمَيددذكرَصدددرَ*َ
 دداهممََصددلتاامَنحددو:َيعجبندديَأيَ 

تََماَ دداهمورأيددتَأيًّدد َومددررتَبدد ي 
َ.(1) اهم

 قال ابن مالك:

 رْ ِكووا يُ ي َموواوِ َسووتُ  لْ أَ ا، وَ َموو، وَ نْ َموووَ 
 

 رْ هِ ُشووووو ئ  ي ِوووووفَ  دَ ْ وووووعِ « ويُ »ا يَ َكوووووهَ وَ  
 

 ا ُ يَ  مْ هِ يْ دَ ا لَوووووووووًضووووووووويْ ن أَ تِ الك َكووووووووووَ 
 

 ا ُ وَ ى يَ تَووووووووون أَ تِوووووووووالالك  عَ ِضووووووووووْ مَ وَ  
 

 امِ هَ فْ تِ ا اْسوووَمووو دَ ْعوووبَ   ايَ )ا َمووو لُ ثْووومِ وَ 
 

 مِ الَ َكووووون الْ  ِووووو  َ ْلوووووتُ  مْ ا لَووووويَ َِّ  نْ َمووووو وْ أَ  
 

 الصلة والعا د:
ددررفندداَأنَالموصددونَ اَبحاجددةَإلدد َصدددلةمَامَأمَمشدددتركَاسدددواءَأكددانَخاصًّ

َوالصلةَرل َضربين:َجملةمَوشب َجملة.
 : الجملة:أوالً 

َو يَإماَاسميةمَأوَفعلية:
مثدددن:َجددداءَالدددذيَأبدددوهَ ددداهممَفجملدددةَأبدددوهَ ددداهم:َ ددديَصدددلةَ االسووومية: -أ

َالموصونمَو يَاسمية.
َيَفعلية.مثن:َجاءَالذيَأكرمت مَف كرمت َجملةَالصلةمَو الفعلية:  -ب

 شروف جملة الصلة:
َيشترطَفيَالجملةَالوا عةَصلةَأمران:

:َأنَتكونَخبريةمَأي:َتحتمنَالصدقَوالكذبمَفدالَيصدال:َجداءَالدذيَاألول
َألنَجملةَاضرب َإنشاهيةَطلبية.َ؛  َبَ رَ اضَ 

اَ:َأنَتكونَمشتملةَرل َضميرَيعدودَرلد َالموصدونَويطابقد َإفدرادَاالثا ن
امَ ددذاَالضددميرَيسددم َبالعاهدددمَنحددو:َجدداءَالددذيَ نيثادداَوتاَوتددذكيرَاوتثنيددةَوجمعادد

َكلمت مَفالااءَضميرَيعودَرل َالذي.
َ ناكَشروطَأخر َو ي:

حضدرَالدذيَ:َفدالَيجدوزَمأنَتكونَجملةَالصلةَخاليةَمنَمعن َالتعجب -
َتماَأحسن 

جداءَالدذيَ:َفالَيجدوزَمأنَتكونَجملةَالصلةَغيرَمةتقروَإل َكالمَ بلاا -
 لكن َبخين.

                                                 
مَوشدر 78َم1/77َمَومغنديَاللبيدب:1/161َنَفي:َشر َابدنَرقيدن:َانظرَ ذهَاألوج َبالتةصي( 1)

 .3/145المةصن:َ
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لصدلةَمعروفددةَللسدامعَ بددنَتوجيد َالكددالمَإليد مَلكدديَتةيددَفدديَأنَتكدونَا -
مرمَإذاَوجاتَكالمكَأجاءَالذيَزاركَ:َفالَيجوزَمتعريفَالموصون
َأحدَاألشخاصَأمر.َهإل َشخصَزار

ويشددترطَفدديَالضددميرَالعاهددد:َأنَيطدداب َالموصددونمَفددإذاَكددانَالموصددونَ
 مَوإنَكدانَالموصدونَامَنحوَالمثدانَالسداباَفالَبدَأنَيكونَالضميرَمةردَامةردَا

جدداءَاللددذانَأكرمتامددامَوكددذلكَفدديَحالددةَالجمددعمَنحددو:َجدداءَالددذينََ:مثندد مَنحددو
أكددرمتاممَوكددذلكَمددنَحيددثَالتددذكيرَوالت نيددثمَفالتددذكيرَمثددنَاألمثلددةَالسددابقةمَ

َوالمؤنثمَنحو:َجاءتَالتيَأكرمتاامَو كذا.
 قال ابن مالك:

 هْ لَ ِصووووووووو مُ دَ ْعوووووووووبَ  مُ  َ ْلوووووووووا يَ َهووووووووولُّ كُ وَ 
 

 هْ لَ مِ تَ ْشووووووومُ      ِوووووووالَ  ير  مِ ى َضووووووولَوووووووعَ  
 

 حيف العا د:
ذكرندداَأندد َيشددترطَوجددودَالضددميرَالمطدداب َللموصددونَفدديَالصددلةمَإالَأنَ

َ ناكَحاالتَ دَيحذفَفيااَالضميرمَوبياناا:
 مفرد:با ع ه َّيا كان مبتدأ مخبرً  -أ

خبدرَمَفإلد َ[84الزخدرف:َ]َ﴾ َوُهوَو الكوِيي  ِون السكوَماِء َِّلَوهْ  ﴿َنحو:َ ولد َتعدال :
مةددردمََهألندد َمبتدددأَوخبددرَ؛لدد مَفيصددالَحددذفَالعاهدددإلمبتدددأَمحددذوفمَأي:َ ددوَ

والمرادَبالمةردَ ناَماَليرَجملةَوالَشب َجملةمَفدإذاَكدانَالعاهددَغيدرَمبتددأَلدمَ
لدفمَوإنَكدانَالعاهددَمبتددأَلكدنَمثال :َجاءَاللذانَجا دامَفدالَتحدذفَاألَميحذف

َمثال :َجاءَالذيَ وَأبوهَمسافر.خبرهَجملةمَأوَشب َجملةَلمَيحذفَالعاهدمَ
 َّيا كان صدر صلة ألي: -ب

ْحَمِن ِعتِياوا ﴿َ:َ ول َتعال :مثاله  ثُمك لَ َْ ِ َعنك ِمْن ُكل ِ ِشيعَة  أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى الورك
مَفالموصونَ ناَ)أي(َوالصلةَمركبةَمنَالمبتددأَ) دو(َأيَالضدميرَ[69مريم:َ]َ﴾

َتقدير:َأيامَ وَأشد.المحذوفمَوالخبر:َأشدمَوال
َ وهو  ن محل  صب به:عامله  عالً ََّيا كان - ـج

وَن َوَمووا يُْعِل ُووونَ  ﴿َ:َ ولدد َتعددال :مثالووه َ يَْعلَووُم َمووا يُِسوورُّ َ﴾ أََواَل يَْعلَُموووَن أَنك هك
مَفالعاهددد:َضددميرَمحددذوفَتقددديره:َيسددرون مَو ددذاَالعاهدددَمنصددوبَ[77البقددرو:َ]

َبالةعنَالذيَ وَالعامن.
 ا َّلى اسم  اعل يدل على الحال أو االستقبال:َّيا كان مضا ً  -د

مَوالتقدددير:َ اضددي مَ[72طدد :َ]َ ﴾  َوواْقِض َمووا أَْ ووَ  قَوواض   ﴿:َ ولدد َتعددال :َمثالووه
فالضميرَمحذوفمَو دوَمجدرورَباإلضدافةمَوالمضداف:َاسدمَفاردنمَو دوَيددنَ

َرل َاالستقبانَفيَ ذاَالمثانَبدلينَاألمرَ بل مَأي:َفا ا.
َ:الموصول بمثله رك ا بحرف، جُ َّيا كان العا د مجرورً  - ـه

ووا تَْشووَربُونَ  ﴿:َ ولدد َتعددال :َمثالووه ووا تَووأُْكلُوَن ِمْ ووهُ َويَْشووَرُب ِممك المؤمنددون:َ]َ﴾ ِممك

مَوالتقدير:َتشربونَمن مَفالعاهدَمجرورَبحذفَحدرفَجدرَدخدنَمثلد َرلد َ[33
َالموصونَفيَ ول :َمما.
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َ:مالحظة

َماامَأمَمنصدوباَوزَحذفَالعاهدمَسواءَأكانَمرفورَامماَسب َيتبينَأن َيج •
َا.أمَمجرورَا

ثُمك لَ َْ ِ َعنك ِموْن ُكول ِ ِشويعَة  أَيُُّهوْم أََشودُّ َعلَوى  ﴿ ول َتعال :ََمثال المر وع: •
ْحَمِن ِعتِياووا مَفالموصددونَ ندداَ)أي(َبمعندد َالددذيمَوالصددلةَ[69مددريم:َ] ﴾ الوورك

:َضدددميرَ) دددو(َالمحدددذوفمَمركبدددةَمدددنَمبتددددأَوخبدددره:َأشددددمَوالمبتددددأ
 والتقدير:َأيامَ وَأشدمَفالعاهدَ) و(َفيَمحنَرفع.

 واإلعراب كالتالن:
ضارعَمبنيَرلد َالةدتالَالتصدال َبندونَالتوكيددَمننزع:َفعنَ لننزرن

المباشددرومَو دديَحددرفَمبندديَرلدد َالةددتالَالَمحددنَلدد َمددنَ
 «.نحن»اَتقديرهَوالةارنَضميرَمستترَجوازَاَماإلرراب

كن:َجارَومجرورمَكدن:َمضدافمَوشديعة:َمضدافَإليد ََمن منَكنَشيعةَ
 .مجرورَورالمةَالجرَالكسرو

أي:َاسمَموصونَمبنيَرلد َالضدمَفديَمحدنَنصدبَمةعدونَ أيامَ
ضددميرَمتصددنَمبندديَفدديَمحددنَجددرََ:بدد مَأي:َمضددافمَو ددم

 مضافَإلي .
خبددرَلمبتدددأَمحددذوفمَتقددديره:َ ددومَوالمبتدددأَوالخبددر:َصددلةَ أشدَ

َاإلرراب.الموصونَالَمحنَلااَمنَ

رلد َ دراءوَحمدزوََومداَرملدتَأيدديامََ ولد َتعدال :ََمثال الم صوب: •
و دوََم تدحيثَحذفَالضدميرَالعاهددَو دو:َالاداءمَوالتقددير:َرملَ؛والكساهي

َفيَمحنَنصبَمةعونَب .
 واإلعراب كالتالن:

وماَ
 رملت

الواو:َراطةةمَما:َموصولةمَرملدت:َرمدن:َفعدنَمدااَمبنديَرلد َ
 الت نيثَالَمحنَلااَمنَاإلرراب.َالةتالمَوالتاء:َتاء

أيدي:َفارنَمرفدوعمَورالمدةَرفعد َالضدمةَالمقددرومَو دوَمضدافَ أيديامَ
ضدميرَمتصدنَمبنديَرلد َالسدكونَفديَمحدنَجدرَ«َ دم»والضميرَ

مضافَإلي مَوالمةعونَب َضميرَمحدذوفمَوالتقددير:َرملتد مَومند َ
ْمَ  َعلَ  ﴿ ول َتعال :َ مَوالتقدير:َ[62اإلسراء:َ]َ ﴾ نك أََرأَْيتََك َهَيا الكِيي َكرك

َ.يَ  َرلكرمت َ

 و وَإماَمجرورَباإلضافةمَأوَبحرفَالجر.َمثال المجرور: •

 :َم[72طد :َ]َ ﴾  َاْقِض َما أَْ َ  قَاض   ﴿َنحوَ ول َتعال :َالمجرور باإلضا ة
و وَفديََموالتقدير:َفا اَماَأنتَ اضي مَفالعاهدَ وَالضميرَالمحذوف

َمحنَجرَمضافَإلي .
 إلعراب كالتالن:وا
ا ددا:َفعددنَأمددرمَمبندديَرلدد َحددذفَحددرفَالعلددةمَوالةارددنَضددميرَ فا ا

 .اَتقديرهَأنتمستترَوجوباَ
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 موصولةَفيَمحنَنصبَمةعونَب . ما
 ضميرَمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَرفعَمبتدأ. أنت
 دداا:َخبددرَالمبتدددأَمرفددوعَبضددمةَمقدددرومَوالجملددةَاالسددميةَجملددةَ  اا

ررابمَوالعاهددَمحدذوفَتقدديرهَالاداءَأي:َالصلةَالَمحنَلااَمنَاإل
َأنتَ اضي .

َومن َ ونَالشارر:َََ
دد ددَامَ ي دداأل  ََكَ يَل دددَ بَ ت َس  دداَكَ م  ددَتَ ن  َالاَا َ ج 
َ

َي َوَ َ
دددددَارَ ب دددددخَ األ  َب ََيدددددكَ ت َ   َدَ وَ زَ ت دددددَمَ ل دددددَنَ م 
َ

 واألصنَماَكنتَجا ل مَفحذفَالعاهدمَو وَمجرورَباإلضافة.
 َومن َ ونَالشارر:المجرور بحرف الجر:َ

 شْ يْ رَ قُوووووووووووووووو  ْ لك ي َصوووووووووووووووويِ لكوووووووووووووووون لِ ل ِ َصوووووووووووووووو ُ 
 

َأي:َصلتَل .
شترطَفيَندوعَالحدرفَالدذيَخةداَالعاهددَأنَيكدونَمثدنَالحدرفَالدذيَوي َ

َخةاَالموصون.
 ا: شبه الجملة:ثا يً 

 وشب َالجملةَثالثةَأشياء:
 :َمثن:َجاءَالذيَرندك.الظرف -1
 مثن:َجاءَالذيَفيَالدار.الجار والمجرور:  -2
:َأنمَنحدو:َجداءَالضداربمَو ددَـتقعَصدةةَلدَ:َو يَماالصفة الصريحة -3

َسب َالحديثَرن .
والحدد َأنَالظددرفمَوالجددارَوالمجددرورَإنمدداَ ددوَمعمددونَلةعددنَمحددذوفمَ
فاألصنَفيَ ولنا:َجاءَالذيَرندكمَأي:َجاءَالذيَاستقرَرنددكمَفالصدلةَتكدونَ

َجملةَوليستَشب َجملة.
 ما يشترف  ن الظرف والجار والمجرور:

ا(َفإند َيشدترطَفيامداَاَومجدرورَاامَأوَجدارًَّجملةَ)ظرفادالصلةَشب ََتإذاَكان
نمَأي:َيحصدنَالوصدنَبكدنَمنامداَفاهددوَتزيدنَإبادامَالموصدونمَيَ أنَيكوناَتدامَ 

امَنحدو:َتكلدمَالدذيَرنددكمَوسدكتَممعناهمَمنَغيرَحاجةَلذكرَمتعلقاَالَ وتوض  َ
َالذيَفيَالحجرو.

ومنَالجارَمعَوأوضالَرالمةَتدنَرل َوجودَالةاهدوَالمطلوبةَمنَالظرفَ
 اَبمجردَذكر مامَويتحق َ ذاَفيَصورتين:ممَ يَأنَيةامَمتعلقاهمجرور

اَيدنَرل َمجردَالوجودَالعاممَأنَيكونَ ذاَالمتعل َالمحذوفَشيهاََاألولى:
االستقرارَ»والحضورَالمطل َدونَزيادوَمعن َ خرمَويسمونَ ذا:َ

حدو:َتكلدمَمَومعنا اَمجردَالوجدودمَفةديَن«الكونَالعام»مَأوَ«العام
اَأكثرَمنَالداللةَرلد َوجدودَالذيَرندك:َالَيةيدَالظرفَ)رند(َشيهاَ

امَمنَغيرَزيادوَشيءَ خرَرل َ دذاَالوجدودمَاَمطلقاَالشخصَوجودَا
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كدنَأوَالشدربمَأوَالقدراءومَأوَغير دامَو دذاَ دوَاالسدتقرارَنحدوَاأل
العاممَأوَالكدونَالعداممَكمداَ لندامَوالَيحتداجَفديَفامد َإلد َ ريندةَأوَ

 ددامَوكددذلكَنحددو:َسددكتَالددذيَفدديَالحجددرومَأي:َالموجددودَفدديَغير
امَوغيرَمقيدَبزيادوَشيءَ خرمَنحدو:َالندوممَأوَاَمطلقاَالحجروَوجودَا

َالضحكمَأوَالمشي...وغير اَمنَاألمثلة.
اَبدا ةَوجبَحذف َإنَو عَصلةمَاَومةاومَاولماَكانَ ذاَالكونَالعامَواضحَا

دذوفمَمثدنَالمدذكورمَوكدذلكَي َلعدمَالحاجةَإلي َفيَكشفَالمرادمَفاوَمح فَذَ ح 
َ.امَأوَصةةمَأوَحاالَااَإنَو عَخبرَاوجوباَ

ماَذكرنامَو و:َسكتَالذيَفيَالحجدرومَأيَالدذيَ دوََ مثال وقوعه صلة:
َمستقرَفيَالحجرو.

َالعصةورَفيَالمنزنمَأي:َكاهنَفيَالمنزن.َا:ومثال وقوعه خبرً 
َاَفيَالحبر.مستقرًَّت لمتَللعصةورَفيَالحبرمَأي:ََ:ومثال وقوعه حاالً 

 ددذهَرسددالةَفدديَيدددَصدددي َرزيددزمَأي:َ ددذهَرسددالةََومثووال وقوعووه صووفة:
َمستقرو...

دداَأمددرَامددأنَيكددونَمتعلقاَالثا يووة: اَلوجددودَ رينددةمَويظاددرَاَمحددذوفاَاَخاصًّ
المتعلدد َالخدداصَفدديَبعدداَاألمثلددةَالسددابقةمَبدد نَتقددون:َتكلددمَالددذيَ

أوَندداممََو ددفَرندددكمَوسددكتَالددذيَنددامَفدديَالحجددرومَفكلمددةَو ددفم
اَ وَالو دوفمَأوَالندوممَوالَيمكدنَفامد َإالَبدذكرَتؤديَمعن َخاصًَّ

كلمت َفيَالجملةَوالتصريالَباامَفلديرَ دوَمجدردَحضدورَالشدخصَ
ينمَوإنماَ وَالوجدودَوالحضدورَالمقيددانَبدالو وفمَووجودهَالمطلق َ

النوممَولاذاَالَيصالَحذفَالمتعل َالخاصَإالَبدلينَيددنَرليد مَبأوَ
متعلدد َالخدداصَبغيددرَدليددنَكددانَالظددرفَوالجددارَمددعَفددإنَحددذفَال

ينمَفالَيصلحانَللصلةمَمثن:َ ذاَالذيَأمامكمَأوَالمجرورَغيرَتامَ 
منكمَتريد:َ ذاَالذيَغضبَأمامكمَأوَغضبَمنك...مَومثن:َغابَ
الذيَاليوم...مَأوَالذيَبك...مَتريددَغدابَالدذيَحضدرَاليدومَوالدذيَ

َاستعانَبك.
َ حددينَيكددونَمتعلقددَ–بةددتالَالقددافََ–اَمسددتقرًََّوشددب َالجملددةَبنوريدد َيسددم :

دكوناَ دكونادَ اَحدينَيكدونَمتعلقدامَويسدم :َلغدوَااَرامًّ اَامَأوَمحدذوفاَاَمدذكورَااَخاصًّ
َلقرينة.

َ– ندداََ–ألنَالجددارَوالمجددرورََ؛وباددذاَرلمندداَأندد َالَيقددان:َجدداءَالددذيَبددك
نا صمَفادوَمعمدونَلةعدنَمحدذوفمَوالَيمكدنَأنَيحدذفَالةعدنَ ندامَفاألصدن:َ

َألن َظرفَنا ص.َ؛مَوالَيقان:َجاءَالذيَأمر-َمثالاََ–ءَالذيَمرَبكَجا
ددَ–ورلمندداَ أندد َإذاَو ددعَالظددرفمَوالجددارَوالمجددرورَصددلةَكاندداََ–اَأيضا

اَتقديره:َاستقرمَأوَكانمَفالَيقان:َجاءَالذيَاستقرَمتعلقينَبةعنَمحذوفَوجوباَ
َرندك.

الظدرفمَوالجدارََاَفيَالةعنَانتقنَمنَالةعنَإلد والضميرَالذيَكانَمستترَا
والمجددرورمَمثالدد :َجدداءَالددذيَرندددكمَأصددلاا:َجدداءَالددذيَاسددتقرَرندددكمَفةارددنَ
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اسددتقر:َضددميرَمسددتترمَإالَأنندداَلمدداَحددذفناَ)اسددتقر(َلددمَنحددذفَفارلدد َالددذيَ ددوَ
َالضميرمَبنَانتقنَإل َالظرفمَأوَإل َالجارَوالمجرور.

َوالدلينَرل َذلكَ ونَالشارر:
دددث َجَ َكَ ي دددَنَ إ َف ددد َرَ   َيَب دددان َم  دددَا  َمَ اكَ وَ س 
َ

دددديَرَ ادَ ؤَ ف ددددَنَ إ َف ددددَ ددددجَ أ ََرَ  َ الدددددَ َكَ دَ ن  َعَ م 
َ

الددلينَرلد َأنَالضدميرَفديَ وَفاألصن:َفإنَفؤاديَاستقرَ وَأجمعمَفاذاَ
الةعنَالمحذوفمَأيَ)استقر(َانتقنَإل َالظرفمَحيثَإنناَأكدناَالظرفَب جمعمَ

َاَللكاف.ف جمع:َتوكيدَللضميرَالذيَ) و(مَوليرَتوكيدَا
 ن مالك:قال اب

 لْ أَ  ةُ لَ ِصوووووووووو ةْ يحَ رِ َصوووووووووو ةْ فَ ِصوووووووووووَ 
 

 لْ قَوووووو الِ عَوووووو ْ اأْلَ  بِ رَ ْعوووووومُ ا بِ َهوووووو ُ وْ كَ وَ  
 

 ن ِوووووا وَ قًووووولَ فْ مُ  بَ رَ ْعوووووأَ  مْ هُ ُضوووووعْ بَ وَ 
 

 نِفوووووتَ قْ يَ  ي   أَ  رَ ْيوووووا غَ ياوووووأَ  فِ يْ ا الَحووووويَ  
 

 لْ فَ تَ ْسوويُ  مْ لَوو نْ َِّ وَ  لْ ْصوووَ  لْ فَ تَ ْسوويُ  نْ َِّ 
 

 لْ  َ تَووووخْ يُ  نْ ا أَ وْ بَووووأَ وَ  رْ  ْ  َوووو فُ يْ الَحوووو َ  
 

 لِ ِمووووكْ مُ  ل  ْصوووووَ ن لِ اقِ بَووووالْ  حَ لَ َصوووو نْ َِّ 
 

 نِلوووووجَ  ْ مُ  يووووورْ ثِ كَ  مْ هُ دَ ْ وووووعِ  فُ يْ الَحووووووَ  
 

 بْ َصووووووتَ ا ْ  نِ َِّ  ل  ِصووووووتَ مُ  د  ا ِوووووون عَ  ِوووووو
 

 بْ َهوو يَ ُجورْ  َ  نْ َمو، كَ ف  صْ وَ  وْ ا، ل  عْ فِ بِ  
 

 اَضوووفِ خُ  ف  ْصووووَ بِ ا َمووو فُ يْ َحووو اكَ يَ َكووو
 

َ كَ    ىَضوووقَ  نْ ِمووو ر  ْموووأَ  دَ ْعوووبَ  اض  قَووو  َ ْ وووأ
 

 رك َجوو ولِ ُصوووْ ا المَ َمووبِ  رك ي ُجوويِ ا الكوويَ َكوو
 

 «رْ بَوو وُ ْهوو َ   ُ رْ رَ ي َموويِ الكووبِ  رك ُموو»ـ َكوو 
َ

 الخالصة:
اسمَوضعَلمعينَبواسطةَجملةَبعدهَتسم َجملدةَالصدلة.ََاالسم الموصول:

َوألةاظ َ سمان:
َ
َ
َ
َ
 
 

َوالصلة  وعان:
 : جملة:أوالً 
َو ي:َإماَاسمية:َجاءَالذيَأبوهَ اهم.ََ
َفعلية:َجاءَالذيَ امَأبوه.وإماَََ

 شروف جملة الصلة:
َأنَتكونَخبريةمَتحتمنَالصدقَوالكذب. -1

 :َالددددذيمَالتدددديمخاصووووة وهوووون

 اللدددذانمَاللتدددانمَالدددذينمَاأللددد م

 الالتدديمَالالهدديمَالددالتمَالددالءم

َاللواتي.
 

َهن:و مشتركة
مَمنمَمامَأنمَذو

 ذامَأي.



ََ (107) 

 أنَتشتمنَرل َضميرَيعودَرل َالموصون. -2
اَللموصددونَفدديَاإلفددرادمَوالتثنيددةمَويشددترطَفدديَالعاهددد:َأنَيكددونَمطابقادد

َوالجمعمَوفيَالتذكيرَوالت نيث.
 ويحيف العا د  ن أحوال:

َن َبمةرد.اَرإذاَكانَمبتدأَمخبرَاَ-أ
َ)أي(.َـإذاَكانَصدرهَصلةَلَ-ب
َمَو وَفيَمحنَنصب.إذاَكانَرامل َفعالاََ-ـج
َاَإل َاسمَفارنَيدنَرل َالحانَأوَاالستقبان.إذاَكانَمضافاََ-د
َبمثل .َالموصونَ َرَ اَبحرفَجَ إذاَكانَمجرورَاَ-ـ 

 ا: شبه الجملة:ثا يً 
دو يَإماَظرفَأوَجارَومجرورمَأوَصةةَصريحةَي َ ياداَأنَتكدونَرطَفت َش 

َمةيدومَأي:َيحصنَبااَفاهدوَتزينَإباامَالموصون.
َ
*َ*َ*َ
َ
َ

 «ال» ـا: المعرف بخامسً 
فصارَمعرفدةَبعددَأنََمف فادت َالتعريف«َنأ»اسمَسبقت َ«:َنأ»َـالمقترنَب

َكانَنكروَنحو:َالرجنمَوالكتابمَوالةرر.
اَكلااَحرفَتعريفَرل َ ونَالخلينمَوير َسيبوي َالدالمَوحدد «َنأ»وََ

اَلحخةددشمَو مزتادداَ مددزوَ طددعَوصددلتَلكثددروَاالسددتعمانَرلدد َاألصددالمَخالفادد
َ.(1)رل َاألرجال

  :قال ابن مالك
 فْ قَوو َ  مُ الووالك  وِ ، أَ يووف  رِ عْ تَ  فُ رْ   َحوولْ )أَ 
 

 فْ مَ الووووو ك  يوووووهِ  ِ  لْ قُووووو  َ ْ ووووورك عَ  فْ مَ  َ  َووووو 
 

 أقسامها:
َو يَإماَأنَتكونَلتعريفَالجنرمَوتسم :َالجنسيةمَوإمداَلتعريدفَحصدة

َمعاودوَمن مَويقانَلاا:َالعادية.
َ:العهدية« لأ» -أ 

و يَالتديَتددخنَرلد َالنكدرومَفتةيدد اَدرجدةَمدنَالتعريدفَتجعدنَمددلولااَ
 ما:إامَو يَاَشاهعاَاَبعدَأنَكانَمبامَااَأوَمعيناَفردَا

و ديَمداَسدب َلمصدحوبااَذكدرَفديَالكدالممَنحدوَ ولدك:َللعهد الويكري:  -
فَالمددذكورمَومندد َ ولدد َجدداءنيَضدديفَف كرمددتَالضدديفمَأي:َالضددي
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ََ (108) 

ُسووولَ  ﴿تعددال :َ َ ﴾ َكَمووا أَْرَسووْل َا َِّلَووى  ِْرَعووْوَن َرُسووواًل  َعََصووى  ِْرَعووْوُن الرك
ن:َ] م    .[16-15المز 

اَفدددديَالحددددرَاَحاضددددرَا:َو ددددوَمدددداَيكددددونَمصددددحوباَللعهوووود الحضوووووري -
 والمشا دومَمثن:َجهتَاليوممَأي:َاليومَالحاضرَالذيَنحنَفي .

امَفينصدرفَالةكدرَاَذ ناديكونَمصحوبااَمعادودَاو يَماَللعهد اليه ن:  -
إلي َبمجردَالنط َبد مَمثدن:َحضدرَاألميدرمَوكد نَبيندكَوبدينَمخاطبدكَ

اَبيندكَوبدينَأي:َالرجنَالمعادودَذ نادَ؛اَبرجنَفتقون:َحضرَالرجنرادَا
 .(1)منَتخاطب 

 الج سية:« لأ» -ب
نَتكونَو يَإماَأَمو يَالتيَتدخنَرل َالنكروَفتةيدَمعن َالجنرَالَالعاد

َلالستغراقمَأوَلبيانَالحقيقة.
 االستغراقية:« لأ» - 1

و يَإماَإنَتكونَالستغراقَجميعَأفرادَالجدنرمَبد نَتشدمنَجميدعَأفدرادهمَ
ْ َسوواُن َضووِعيفًا ﴿كقولدد َتعددال :َ أي:َكددنَفددردَمندد مَوإمدداََ[28النسدداء:َ]َ﴾ َوُخِلووَ  اإْلِ

كَكدنَصدةاتَالستغراقَجميدعَخصاهصد مَمثدن:َأندتَالرجدنمَأي:َاجتمعدتَفيد
َالرجانمَو)أن(َاالستغرا يةمَ يَالتيَيصلالَو وعَ)كن(َمو عاامَكماَرأيت.

أيَ«َجمعَاألميرَالتجدار»اَنحو:َو دَتكونَأنَالستغراقَأفرادَالجنرَررفاَ
َتجارَبلدهمَالَتجارَالدنيا.

 التن لبيان الحقيقة:« لأ» -2
رمداَيصددقَو يَالتيَتبينَحقيقةَالجنرمَوما يت مَوطبيعت مَبقطعَالنظدرَ

رلي َمدنَأفدرادهمَولدذلكَالَيصدالَحلدونَ)كدن(َمحلادامَمثدن:َالرجدنَأصدبرَمدنَ
اَوصدبر اَ َ دَ ل دجَ المرأومَفليرَكنَرجنَكذلكمَفقدَيكدونَمدنَالنسداءَمدنَتةدوقَب َ

َاَمنَالرجان.كثيرَا
لتعريفَالحقيقةمَغيرَمنظورَبااَإل َجميعَأفدرادَالجدنرمََ– ناََ-«َنأ»و

 .(2)بنَإل َما يت َمنَحيثَ ي
اَفيَلغدةَحميدرمَوالَزالدتَفديَالديمنَإلد َميمَا«َنأ»تبدنَالالمَمنََمسألة:

ددق َمَ اليددوممَفددإنامَيقولددون:َا َ رَفدديَالقمددرمَوالغالددبَفدديَ ددذا:َأنَيكددونَفدديَالددالمَم 
َالقمريةَالَالشمسية.

 تتمة:
الموصولة:َو دَسدب َالحدديثَرنادامَوالتعريةيدة:َوالتديََ:ثالثةَأنواع«َنأ»

و دديَفدديََمن(َالزاهدددوأ)َ:مَو ندداكَنددوعَثالددثَو ددونحددنَبصددددَالحددديثَرناددا
َزيادتااَرل َ سمين:
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مكدةمَ)اآلن(َو دوَبالزمة:َو يَالتيَتكونَفيَ)الالت(:َو وَاسمَصنمَ -1
ظددددرفَزمددددانَو)الددددذين(مَ)الددددالت(َوالمددددرادَبادددداَمدددداَدخلددددتَرلدددد َ

َالموصوالت.
بنداتَفديََ–نحوَ دولامََمماَرل َالعل َغيرَالزمة:َو يَالداخلةَاضطرارَا -2

 .(1)بناتَاألوبرَ:رل َالضربَمنَالكم وَ-أوبر
*َ*َ*َ

 ا: المضاف َّلى المعر ةسادسً 
افَإلد َالضدميرمَنحدو:َضَ إل َأحدَالمعارفَالسالةةمَك نَي ََيفَ ض َو وَماَأ َ
َ رأتَكتاب .

َحو:َكتابَزيد.نومثانَالمضافَإل َالعلممَ •
 ومثانَالمضافَإل َاسمَاإلشارو:َكتابَ ذا. •
 صون:َكتابَالذيَرندك.ومومثانَالمضافَإل َاالسمَال •
 كتابَالرجن.«َنأ»َـومثانَالمعرفَب •
 َالمعرفةَفيَالتعريفَمثنَرتبدةَمداَأضديفَإليد مَإالَإلورتبةَالمضافَ •

 المضافَلمضمرمَفليرَفيَرتبةَالمضمرمَبنَفيَرتبةَالعلم.
اَمنَالمعارفَو و:َنداءَالنكروَالمقصودومَنحوَاَسابعاَوزادَبعضامَشيهاَ •

 .نَ جَ اَرَ  ولكَإلنسانَأمامك:َي
*َ*َ* 
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 باب المر وعا 
َالمرفورات:َ-َ

َ
 
 
 
 

 : المبتدأ والخبرأوالً 
 تعريف المبتدأ:

 وَاالسمَالمرفوعَالمجردَردنَالعوامدنَاللةظيدةَلإلسدنادمَفلديرَ بلد َرامدنَ
َلةظيَيريدَأنَيعمنَفي .

و ولناَلإلسناد:َأي:َجردناَالكلمةَرنَالعوامنَاللةظيدةَحتد َتسدندَلاداَكلمدةَ
َأخر .

َ:َزيدَ اهم.مثال
َألنااَاسمَجردَمنَالعوامنَاللةظيةمَوأسندَإلي َالقيام.َ؛فكلمةَ)زيد(َمبتدأ

َ.(1)ويجوزَأنَيسب َالمبتدأَبعوامنَلةظيةَزاهدو
سددمار مَفقولنددا:َبحسددبكمََحسددبكَمددنَشددر َتب:َالبوواء ال ا وودة  وون قولووك:َ حووو

منددعَمددنَالبدداء:َزاهدددومَوحسددبك:َمبتدددأَمرفددوعَورالمددةَرفعدد َالضددمةَالمقدددروَ
َظاور اَاشتغانَالمحنَبحركةَحرفَالجرَالزاهد.

َأ َلكَلمَتلدهَأمك.َبَ مَنحو:َرَ أو الحروف الشبيهة بال ا دة
ورالمدةَالرفدعَضدمةَمقددرومَمندعَمدنَظاور داََمفكلمةَ)أ (:َمبتدأَمرفوع

َاشتغانَالمحنَبحركةَحرفَالجرَالشبي َبالزاهد.
َ.امَمرفوعَمحالًَّفالمبتدأَفيَالمثالينَالسابقين:َمجرورَلةظَا

 صور المبتدأ:
َوالمبتدأَل َأشكان:

نحدو:َالبحتدريَشداررَمجيددمَفكلمدةَالبحتدري:ََا،ا ظواهرً أن يكون اسومً  -1
َاسمَظا رَو عَمبتدأ.َو وَاسمَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.

مَنحدو:َنحدنَمخلصدونمَفكلمدةَنحدن:َ(2)أن يكون ضمير ر ع م فصوالً  -2
 محنَرفعَمبتدأ.َضميرَمنةصنَمبنيَرل َالضممَفي
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اسم ما، ال،  َّن خبر اسم كان الخبر المبتدأ
 ال ، َّنْ 

عمل العامال  
 ليس



ََ (111) 

مَو ول َ[52 نَرمران:َ]َ﴾ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن  َْحُن أَْ َصاُر هكِ  ﴿ونحوَ ول َتعال :َ
 .[35الكاف:َ]َ ﴾ َوَدَخَل َج كتَهُ َوُهَو َظاِلمْ  ﴿تعال :َ

 .[13الحشر:َ]َ ﴾ أَلَْ تُْم أََشدُّ َرْهبَةً  ِن ُصُدوِرِهْم ِمَن هكِ  ﴿و ول َتعال :َ
سدددتخرجَمدددنَحدددرفَأي:َأنَلةدددظَالمبتددددأَي ََ،ا موووؤوالً يكوووون مصووودرً  أن -3

َوأَْن تَْصووبُِروا  ﴿مصدددريَومدداَدخددنَرليدد مَكمدداَتددر َفدديَ ولدد َتعددال :َ
مَفالمصددرَالمدؤونَمدنَ)أن(َالمصددريةَوالةعدنَ[25النسداء:َ]َ ﴾ َخْيْر لَُكومْ 

لكممَومثل َ ول ََكمَخيرٌَ)تصبروا(َفيَمحنَرفعَمبتدأمَوالتقدير:َصبرَ 
مَوالتقددير:َ[39فصدلت:َ]َ﴾ َوِمْن َيَاتِِه أَ كَك تَوَرى اأْلَْرَض َخاِشوعَةً  ﴿َ:ل تعا

كَاألرامَو دددذاَكثيدددرَفددديَالكدددالمَالعربددديَالقدددديممَومدددنَ ياتددد َرؤيت ددد
َ ﴾ َوأَْن تَُصوووُموا َخْيووْر لَُكوومْ  ﴿َومندد َ ولدد َتعددال :َ(1)والحددديثَالشددريف

َوإررابَاألخيرَرل َالنحوَالتالي:َ[184البقرو:َ]
.َحرفَمبنيَرلد َالسدكونَة:َمصدريةَناصبالواو:َاستهنافيةمَأنَ  وأن

 الَمحنَل َمنَاإلرراب.
ألندد َمددنََ؛فعددنَمضددارعَمنصددوبمَورالمددةَنصددب َحددذفَالنددون تصوموا

األفعانَالخمسةمَوواوَالجمارةَضميرَمتصنَمبنيَرل َالسكونَ
فيَمحنَرفعَفارن.َوأنَوماَدخلدتَرليد َفديَت ويدنَمصددرَفديَ

 تدأمَوالتقدير:َصومكم.محنَرفعَمب
 خبرَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. خيرَ
الددالمَحددرفَجددرَمبندديَرلدد َالةددتالَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددرابمَ لكم

فدديَمحددنَجددرَوالمدديمََضددموالكددافَضددميرَمتصددنَمبندديَرلدد َال
َللجمع.

 تعريف الخبر:
َ وَالجزءَالذيَتتمَب َالةاهدوَمعَالمبتدأ.

 قال ابن مالك:
 مْ دَ ا ِوووووالفَ  مُّ الموووووتِ  ءُ  ْ لُجوووووا رُ بَوووووالخَ وَ 
 

َهَ دَ اهِ ي َشووووووادِ يَوووووواأْلَ وَ  ر  بَوووووو هللاُ  ـَكوووووو 
َ

 االبتداء بال كرة:
ألنَالنكدروَمجاولدةمَوالحكدمََ؛األصنَفيَالمبتدأ:َأنَيكدونَمعرفدةَالَنكدرو
يخلوَالزمانَالَألن ََ؛حصنَفاهدوترل َالمجاونَالَيةيدمَفلوَ لت:َرجنَ اممَلمَ

ألصددنَاالبتددداءَبالمعرفددةمَإالَأندد َ دددَوردَاالبتددداءَمددنَ يددامَرجددانمَلددذلكَكددانَا
َبالنكروَلوجودَماَيسوغَذلك.

 مسوغا  االبتداء بال كرة:
إل ََ–كلااََ– ناكَحاالتَيسوغَفيااَاالبتداءَبالنكرومَو دَأرجعااَالبعاَ

َالعمومَوالخصوص.

                                                 
 .1/239النحوَالميسرمَد.َمحمدَحلواني:َ( 1)



ََ (112) 

فديَالددارمَفانداَرمدومَفديَرجدنمَوحصدلتَالةاهددوََماَرجدنٌََ مثال العموم:
َدارَمنَجنرَالرجان.بخلوَال

البقددرو:َ]َ ﴾ َولَعَْبووْد ُمووْؤِمْن َخْيووْر ِمووْن ُمْشووِرك   ﴿ ولدد َتعددال :ََومثووال الخصوووص:

221].َ
صدددتَص  َمبتددددأمَو دددوَنكدددرومَوجدددازَاالبتدددداءَبادددامَلكوناددداَخَ «َربدددد»:َـفددد

َا.بالوصفمَفحصلتَالةاهدومَحيثَ للتَشيوعَالعبدَلكون َمؤمناَ
َهدو.والمدارَفيَذلكَكل َرل َحصونَالةا

َبقول :َابن مالكو ذاَماَأشارَإلي َ
 مْ رَ كِ ال ك ا بِوووووووووودَ تِووووووووووبْ ااِل  و ُ ُجوووووووووو يَ الَ وَ 
 

  مْ رَ ِمووو َ  د  ْيووو َ  دَ  ْ عِ ـ)َكووو دْ ِفوووتُ  مْ ا لَوووَمووو 
 

 ا َووووولَ  ل  ا ِخوووووَمووووو َ  مْ يكُ ى  ِوووووتًووووو َ  لْ َهووووووَ 
 

 ا َ دَ ْ وووووووعِ  امِ رَ ِكوووووووالْ  نَ ِمووووووو لْ ُجووووووورَ وَ  
 

 لْ َمووووعَ وَ  رْ ْيووووخَ  رِ ْيوووون الخَ  ِوووو ةْ بَووووغْ رَ وَ 
 

 لْ قَوووويُ  مْ ا لَووووَموووو سْ قَ يُ ْلوووووَ  ينُ  ِ يَوووو ر   بِوووو 
َ

َو دَأوردَالنحاوَمسوغاتَكثيروَلالبتداءَبالنكرو.
َنذكرَمنااَماَي تي:

مسدتغر ةَكدنَأفدرادَالجدنرمَنحدو:َ دنَفتد َفديكم؟َََّيا دل  علوى عمووم -1
غَاالبتدداءَبدالنكروَالعمدومَالمسدتةادَمدنَالنةديَأوَوماَرجنَفيَالدارمَفالذيَسدوَ 

َاالستةاام.
َلتَرل َخصوصمَوذلك:إذاَد -2

البقددرو:َ]َ ﴾ َولَعَْبووْد ُمووْؤِمْن َخْيووْر ِمووْن ُمْشووِرك   ﴿َ:نحددوَ ولدد َتعددال ف ، ِصوو* َّيا وُ 

مبتدأمَوالدذيَسدوغَاالبتدداءَبدالنكروَ«:َرجن:َ»ـمَفرندناَمَورجنَمنَتميم[221
َكونااَموصوفة.

ددنحددو:َرَ َ* َّيا أضوويف  َّلووى  كوورة، مبتدددأَ«:َرمددن:َ»ـمَفددخيددرَمحبددوبٌََنَ م 
«َرمدن:َ»ـعمَخير:َمضافَإلي مَومحبوب:َخبرهمَوالذيَسوغَاالبتداءَبدمرفو

َإضافت .
َ.فيَالخيرَخيرٌََمثنَ ولك:َرغبةٌََ* َّيا عمل   يما بعدها:

 مبتدأَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. رغبة
حددرفَجددرَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددراب.ََ:فددي فيَالخير

 مةَجرهَالكسرو.ورالَ(فيـ)اسمَمجرورَبَ:والخير
َخبرَالمبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. خيرَ

فالذيَسوغَاالبتداءَبكلمة:َرغبةمَو يَنكروَأنااَرملتَفيماَبعد امَفالجارَ
َوي.اَمنَأنواعَالعمنَالنحَ والمجرورَمتعل َباامَو ذاَالتعلي َيعدَنورَا

َجاءنا.َنٌَيَ جَ مَنحو:َرَ ر غ ِ َّيا صُ * 
 عمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.مبتدأَمرفو رجين
جداء:َفعدنَمدااَمبندديَرلد َالةدتالمَوندداَضدميرَمتصدنَمبندديَ جاءناَ
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رلدد َالسددكونَفدديَمحددنَنصددبَمةعددونَبدد مَوالةارددنَضددميرَ
َاَتقديرهَ ومَوجملةَجاءناَفيَمحنَرفعَخبر.مستترَجوازَا

َوالذيَسوغَاالبتداءَبالنكروَأنااَمصغروَفايَبمثابةَالموصوفة.
َصغيرَجاءنا.والمعن :َرجنَ

اَرليادامَنحدو:َفديَالددارَاَمتقددمَاومجدرورَاَامَأوَجدارًَّاَّيا كان الخبر ظر ً  -3
َشاررمَورندناَكاتب.

َمَنحوَ ونَالشارر:َّيا وقع  بعد )لوال  أو )َّيا  الفجا ية – 4
َةَتق ديَمَ ذَ َنَُّ َك ددَ وَ أل  ََارٌَب َطَ َاصَ الَ وَ ل َ
َ

ددددددَ ددددددلم  ددددددلظَ ل ََنَ ا َ اي ددددددطَ مَ َتَ ل َق َت َاَاس  َنَ ع 
َ

والشا دَ ول :َلوالَاصطبارمَحيثَو عتَكلمةَاصطبارَمبتدأمَو يَنكرومَ
َوالذيَسوغَذلكَو ورااَبعدَلوال.

َومن َ ولك:َردتَفإذاَرجنَرندنا.
مَنحددوَأسددماءَالشددرطمَواالسددتةااممَومدداََّيا كا وو  موون األلفوواظ المبهمووة -5

َالتعجبيةمَوكمَالخبرية.
َ.[123النساء:َ]َ ﴾ ْل ُسوًءا يُْجَ  بِهِ َمْن يَْعمَ  ﴿َ ول َتعال :َمثال اسم الشرف:

 اسمَشرطَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَمبتدأ. من
يعمدددن:َفعدددنَمضدددارعَفعدددنَالشدددرطَمجدددزوممَورالمدددةَجزمددد َ اَيعمنَسوءَا

َم:َمةعددونَبدد َمنصددوبمَورالمددةَنصددب َالةتحددةاالسددكونمَسددوءَا
َاَتقديرهَ و...والةارنَضميرَمستترَجوازَا

َك؟رندَ َنَ مَ َومثال اسم االستفهام:

 اسمَاستةااممَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَمبتدأ. نَ مَ 
ظددرفَمكددانَمبندديَرلدد َالةددتالَو ددوَمضددافمَوالكددافَضددميرَ رندك

َمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَجرَمضافَإلي .
َت:َماَأجمنَالسماءَ ومثال )ما  التعجبية

مبنديَرلد َالسدكونَفديَمحدنَ«َشيءَرظيم»اسمَنكروَبمعن :َ ما
 رفعَمبتدأ.

اَفعددنَمددااَمبندديَرلدد َالةددتالمَوالةارددنَضددميرَمسددتترَجددوازَا جمنأ
 يعودَرل َما.«َ و»تقديرهَ

مةعونَب َمنصوبمَورالمةَالنصدبَالةتحدةَالظدا رومَوالجملدةَ السماء
َالةعليةَفيَمحنَرفعَخبرَما.

 ومثال )كم  الخبرية:َ
ددد دددرَ َمَ ك  دددخَ وَ َيدددرَ رَ اَجَ ي دددَكَ ل دددَةَتم  َةَتال 
َ

ددددرَ َيَ ل ددددرَ َتَ ب ددددل َحَ َدَ   ددددَاءَ رَ دَ ف ددددَ َيارَ ش 
َ

رلد ََلحدمَتَوشدراهالَ َخبدزٌَََّيا عفف عليها ما يصوح االبتوداء بوه: مثالوه: -6
َالماهدو.
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ألن َ دَرطفَرلياداَ)شدراهالَلحدم(ََ؛فقدَصالَاالبتداءَبالنكروَو ي:َ)خبز(
َ.نكروَمخصصةَباإلضافةو يَ
 مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمة. خبز

َممَمعطددوفَرلدد َخبددزَمرفددوعالددواو:َراطةددةمَوشددراهال:َاسدد وشراهالَلحم
ورالمةَرفع َالضمةَالظدا روَو دوَمضدافمَولحدمَمضدافَ

 إلي َمجرورَورالمةَجرهَالكسرو.
َ.شب َجملةَفيَمحنَرفعَخبر رل َالماهدو

]الصددافات:ََ﴾ َسوواَلْم َعلَووى َِّْل يَاِسووينَ  ﴿نحددو:ََمعلووى دعوواءال كوورة َّيا دلوو   -7

130].َ
 لظا رو.مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَا سالم

مبنديَرلد َالسدكونَفديَرل :َحدرفَجدرمَإن:َاسدمَمجدرورَ رل َإنَياسين
َمو دددوَمضدددافمَوياسدددينَمضدددافَإليددد َمجدددرورمحدددنَجدددرَ

ألندد َممنددوعَمددنََ؛ورالمددةَجددرهَالةتحددةَنيابددةَرددنَالكسددرو
َالصرف.

َرليك.َمَويومٌَكَ ل ََمٌَوَ َفي َمَنحو:َماالاََّيا دل  على تفصيل أو ت ويع -8
 ةَرفع َالضمةَالظا رو.مبتدأَمرفوعمَورالم يوم
َمتعل َبمحذوفَخبر.َ–شب َجملةََ–جارَومجرورَ لك

مَنحدددو:َذ دددبَالجندددديَإلددد ََّيا وقعووو  ال كووورة  ووون صووودر جملوووة الحوووال -9
َفيَيده.َالمعركةَورشاشٌَ

الددواو:َواوَالحددانمَحددرفَمبندديَرلدد َالةددتالَالَمحددنَلدد َمددنَ ورشاش
اإلردددرابمَرشددداش:َمبتددددأَمرفدددوعمَورالمدددةَرفعددد َالضدددمةَ

  رو.الظا
متعلددد َبمحدددذوفَخبدددرمََ–شدددب َجملدددةََ–جدددارَومجدددرورَ فيَيده

والجملددةَمددنَالمبتدددأَوالخبددرَفدديَمحددنَنصددبَحددانمَوالددذيَ
َسوغَاالبتداءَبالنكروَو ورااَفيَصدرَجملةَالحان.

 األصل  ن الخبر الت كير:
إذاَكانَاألصنَفيَالمبتدأَأنَيكونَمعرفةمَفإنَاألصنَفيَالخبرَأنَيكدونَ

َللمبتدأَفيَالمعن مَو دَي تيَمعرفة.َألن َوصفَ؛نكرو
َالدينَالمعاملةمَاإليمانَالنظام.َمثاله:

*َ*َ*َ

 أشكال الخبر
َشب َالجملة.َ–الجملةََ–للخبرَثالثةَأشكانَي تيَرليااَو ي:َالمةردَ

 : الخبر المفرد:أوالً 
َا:ويشمنَأمورَا

َ.مَمثن؛َ ذاَبحرٌَاالسم الظاهر -1
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 فيَمحنَرفعَمبتدأ.اسمَإشارومَمبنيَرل َالسكونمَ  ذا
َخبرَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. بحر
َمَمثن:َماَالشاررَإالَأنت.الضمير الم فصل -2

ما:َحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلررابَنافيدةمَ ماَالشارر
 الشارر:َمبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.

محدددنَلددد َمدددنَأداوَاسدددتثناءَحدددرفَمبنددديَرلددد َالسدددكونَالَ إال
 اإلرراب.

َضميرَمبنيَرل َالةتالمَفيَمحنَرفعَخبرَالمبتدأ. أنت
َمثن:َح َ َرل َربادهَأنَيعبدوه.المصدر المؤول،  -3
 أداوَنصبمَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَمنَاإلرراب. أن

فعددنَمضددارعَمنصددوبمَورالمددةَنصددب َحددذفَالنددونمَوواوَ يعبدوه
لسدكونمَفديَمحدنَرفدعَالجمارة:َضميرَمتصنَمبنديَرلد َا

فارددنمَوالادداء:َضددميرَمتصددنَمبندديَرلدد َالضددممَفدديَمحددنَ
نصبَمةعونَب مَوأنَوماَبعد اَمصدرَمؤونَمرفدوعَخبدرَ

َالمبتدأَالذيَ وَ)ح (َوالتقدير:َربادتامَل .

 التفاب  بين الخبر المفرد والمبتدأ:
َمعَالمبتدأَحالتان:فل َاَإذاَكانَالخبرَمةردَا

اَالَيستويَفيد َالتدذكيرَمَوذلكَإذاَكانَالخبرَمشتقًَّوجوب المفابقةَاألولن:
والت نيثمَنحوَ ولك:َمحمدَغاهبمَوالمحمددانَغاهبدانمَوالمحمددونَ

َغاهبونمَ ندَغاهبةمَوالانداتَغاهبات.
َوذلك:َالثا ية: جوا  المفابقة وعدمها،ََ
مَنحدو:َالرجدنَجدريالمَا يستوي  يه المويكر والمؤ وثَّيا كان الخبر مشتقا  •

َفيجوزَالمطابقةَوردماا.أوَالمرأوَجريحةمَجريالمَالمرأوَ

 نحو:َالعلماءَنبرارَاألمة.َا،َّيا كان الخبر جامدً  •

نحدو:َشدوارعَالدوحدةَواسدعةمََيا كان المبتودأ جموع تكسوير لغيور العاقول،َّ •
فشددوارعَجمددعَتكسدديرَلغيددرَالعا ددنمَفيجددوزَفدديَالخبددرَالمطابقددةَوردددماامَ

 فتقون:َواسعاتمَأوَواسعة.

 الجملة:بر الخا: ثا يً 
َسواءَأكانتَاسميةَأمَفعليةمَنحو:َزيدَأبوهَ اهممَوزيدَ امَأبوه.

اَرددنَالمبتدددأَالَبدددَأنَتشددتمنَرلدد َرابددطَيربطادداَوالجملددةَالوا عددةَخبددرَا
َبالمبتدأمَو ذاَالرابطَأنواع:

فيَالمبتددأَ«َالااء»و وَاألصنمَمثن:َزيدَأبوهَ اهممَفالضميرََالضمير، -أ
َ َزيد.الثانيَ)أبوه(َراهدَرل

مَ[26األردراف:َ]َ ﴾ َوِلبَاُس التكْقوَوى َيِلوَك َخْيورْ  ﴿ َمثنَ ول َتعال :َاإلشارة، -ب
َفاسمَاإلشاروَ)ذلك(َ وَالرابطَبينَالمبتدأَوالخبرَالذيَ وَ)خير(.
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فددالرابطَ نددا:ََ[2َم1َالحا ددة:]َ﴾ اْلَحاقكووةُ َمووا اْلَحاقكووةُ  ﴿مَمثددن:ََّعووادة المبتوودأ -ـجوو
َ .إرادوَالمبتدأَبلةظ

ددمثددن:َزيدددَن ََالعموووم، -د مَفددالرابطَأنَلةددظَالرجددنَردداممَويشددمنَالرجددنَ َمَ ع 
َالمبتدأَالذيَ وَ)زيد(.

َ.(1)و ناكَروابطَأخر َلمَيذكر اَابنَ شام

 استغ اء جملة الخبر عن الرابف:
المبتددأَنةسد َفديَ ديََ–جملةَالخبرََ–اجَإلي َإذاَلمَتكنَالجملةَت َحَ الرابطَي َ

ألنَالدرابطَجديءَبد ََ؛رينَالمبتدأَفالَحاجةَإلد َالدرابطالمعن مَفإنَكانتَ يَ
ليربطَالجملةَبالمبتدأمَوأنَ ناكَرال ةَبينامامَأماَلوَكانتَالعال ةَموجودوَب نَ

َمَفالَحاجةَإل َالربط.لمَيةتر اَأصالاَ
ُ أََحدْ  ﴿ َ ول َتعال :َمثال: َ.[1اإلخالص:َ]َ ﴾ قُْل ُهَو هك

 فيَمحنَرفعَمبتدأَأون.َضميرَمنةصنَمبنيَرل َالةتال  و
 لةظَالجاللةمَمبتدأَثان.َمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.  
ورالمدددةَرفعددد َالضدددمةَالظدددا رومََمخبدددرَالمبتددددأَالثدددانيَمرفدددوع أحد

والجملددةَمددنَالمبتدددأَالثددانيَوخبددرهَخبددرَالمبتدددأَاألونمَولددمَيوجدددَ
ََ.ألنَلةظَالجاللةَ) (َ وَرينَالمبتدأَ) و(َ؛رابط

َحسبي.َومن َ ولك:َنطقيَ  َ
ضمةَالمقدرو.َو دوَمضدافمَواليداءَالمبتدأَمرفوعَورالمةَرفع َ نطقي

 ضميرَمتصنَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَجرَمضافَإلي .
 لةظَالجاللةَمبتدأَثانمَمرفوعَورالمةَرفع َالضمة.  

ورالمددةَرفعدد َضددمةَمقدددرومَو ددوََمخبددرَالمبتدددأَالثددانيَمرفددوع حسبي
لياءَضدميرَمبنديَرلد َالسدكونَفديَمحدنَجدرَمضدافَمضافَوا

َ.(2)والمبتدأَالثانيَوخبرهمَخبرَاألونَمإلي 
َبقول :َابن مالكوإل َماَسب َيشيرَ

 هْ لَوووووومْ ن جُ تِ أْ يَوووووون وَ تِ أْ ا يَوووووودً رَ ْفوووووومُ وَ 
 

 هْ لَووووو  ْ قَ يي ِسووووويِ ى الكووووو َوووووعْ مَ  ةً يَووووواوِ حَ  
 

 ىفَوووووتَ ى اكْ  ًوووووعْ مَ  امُ يكوووووَِّ  نْ ُكوووووتَ  نْ َِّ وَ 
 

  ىفَوووكَ ن وَ بِ ْسوووحَ  ن هللاُ ِقوووفْ  ُ ) ـا َكوووَهوووبِ  
 

 ا: شبه الجملة:ثالثً  
َو وَشيهان:

مَأي:َإذاَبقددديَرلددد َظرفيتددد مَفدددإنَخدددرجَردددنَ(1)الظووورف الم صووووب -1
َا.امَفإن َالَيكونَظرفاَالنصبمَوصارَمرفورَا

                                                 
ك نَتعطفَرل َالجملةَالخبريةَالخاليةَمنَالرابطَجملةَأخر َمشتملةَرل َضدميرَيعدودَرلد َ( 1)

 امَأوَو عَبعدَجملةَالخبدرَأداوَشدرطَحدذفَؤالمبتدأمَمثن:َالنجومَانقض َالناارَثمَأشرقَضو
َرلدد َضددميرَيعددودَرلدد َالمبتدددأمَمثددن:َفعددنَالشددرطَمشددتمالاََيجوابادداَلداللددةَالخبددرَرلياددامَوبقدد
 الضيفَيقفَالحاضرونَإنَ دم.

 .1/97مَو معَالاوامع:1/203َانظرَ ذهَالمواضع:َشر َابنَرقين:( 2)
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 ﴿مَمثدنَ ولد َتعدال :َ(2)خبارَبعامنَالظدرفمَولديرَبدالظرفنَاإلأوالح َ
ْكُب أَْسفََل ِمْ ُكمْ  َأسةنَمنكم.َكاهنٌََوالركبَ َ:فالتقديرَ ﴾ َوالرك

َمَمثن:َزيدَفيَالدار.الجار والمجرور -2
 مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيد
 حرفَجرَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. في
َاسمَمجرورَبةيَورالمةَجرهَالكسرو. الدار

 قال ابن مالك:
 رْ َجوو فِ رْ َحووبِ  وْ ا ف  رْ َظوووا بِ رُ بَووخْ أَ وَ 
 

  رْ قَ تَ )اْسووو وِ   أَ ن  ا ِ ى )َكووو َوووعْ مَ  ينَ اوِ  َووو 
 

َمسألة:*َ
َ؛خبرَرن َبظرفَزمانفإن َالَي ََ–َاامَأوَريناَأيَذاتاََ–اَالمبتدأَإذاَكانَجسمَا

َرطَفيَالخبرَالةاهدو.ت َشَ مَوي َ(3)ألنَاإلخبارَرن َبالزمانَغيرَمةيد
مَوالليلدة:َظدرفَ دَورد:َالليلةَالاالنمَفالاالن:َمبتددأمَو دوَجسدمَ:فإنَ ين

زمانمَفالجواب:َأنَذلكَمؤونَرل َحذفَمضدافمَو دو:َرؤيدةَالادالنَالليلدة.َ
َفالرؤيةَاسمَمعن َويجوزَاإلخبارَرنااَبالزمان.

إذاَلمَتكنَ نداكَفاهددومَفدإنَحصدلتَالةاهددومَفديمكنََاوالح َأنَ ذاَمقيدَبم
َخبارَبالزمانَرنَالجسم.اإل

د دو:َأنَيكدونَالمبتددأََوضابف الفا ودة، درامًّ :َـاَبداَمجدرورَاامَوالزمدانَخاصًّ
ََب َرنَخاصَمجرورَب .فيمَأوَمسؤوالَا

ظدرفََ:نحدن:َمبتددأمَفديَشدارَرمضدانَـنحنَفيَشدارَرمضدانمَفدمثاله: 
ألنَالمبتدأَراممَأماَإذاَلمََ؛ا:َفيمَفيجوزَأنَيكونَخبرَاـزمانمَإالَأن َمجرورَب

ضانمَومثانَالمسدؤونَبد َفإن َالَيصالمَمثن:َأناَفيَشارَرمَمايكنَالمبتدأَرامًَّ
َرنَخاص:َفيَأيَشارَنحن؟

 قال ابن مالك:

                                                                                                                            
اَأنَيكوناَتامينمَنحدو:َزيددَأمامدكمَخبرَاَنَ يَ اشترطَالعلماءَفيَالظرفَوالجارَوالمجرورَالوا ع َ( 1)

وزيدَفيَالدارمَبخالفَالنا صمَو وَماَالَيةامَذكرهَوذكدرَمعمولد مَمداَيتعلد َبد مَنحدو:َزيددَ
 .1/98إذَالَيسانَتقديرَالمحذوفَ)المتعل (.َ معَالاوامع:ََ؛بكمَأوَفيكمَأوَرنك

َ؟منَ بينَالجملةَوختلفَالعلماء:َ نَاإلخبارَبالظرفَمنَ بينَالمةردمَأا( 2)
متعلقدانَبمحدذوفَمةدردمََ–أيَالجدارَوالظدرفََ–فذ بَجمارةَإل َأن َمنَ بيدنَالمةدردمَوأنامداََ

َو وَ)كاهن(َأوَ)مستقر(.
خبدارَبامداَمدنَ بيدنَالجملدةمَوأنَالمتعلد َمحدذوفَو دوَفعدنَتقدديره:َوذ بَجمارةَإل َأنَاإل

َاستقر(مَو ينَبجوازَاألمرين.)
َ بن وذ بَأبوَبكر منَالظرفَوالجدارَوالمجدرورَ سدمَبرأسد مَولديرَمدنَ بيدنََالسراجَإل َأنَكالًّ

مَوشددر 1/99َمَ مددعَالاوامددع:1/211َالمةددردَوالَمددنَ بيددنَالجملددة.َانظددر:َشددر َابددنَرقيددن:َ
 .1/270األشموني:َ

لمبتددأَالجثدةَأوَالمعند مَنحدو:َزيددَرنددكمَأماَإذاَكدانَالخبدرَظدرفَمكدانَفإند َيخبدرَبد َردنَا( 3)
اَبدـَفديَ والقتانَرندكمَأماَاألصنَفيَظرفَالزمانَأنَيخبرَب َرنَالمعن َمنصوبااَأوَمجرورا

َنحو:َالقتانَيومَالجمعةمَأوَفيَيومَالجمعة.
 .1/99مَو معَالاوامع:1/214َشر َابنَرقين:َ
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 ارَ بَووووووخَ  ان  َموووووو َ  مُ اْسوووووو ونُ ُكوووووو يَ الَ وَ 
 

َ  َووووووو دْ ِفووووووويُ  نْ َِّ ، وَ ة  ثكوووووووجُ  نْ َعووووووو   ارَ بِ خَ أ
 

 المبتدأ قسمان:
َقسم ير ع الخبر. – 1
مَمثددن:َأ دداهمَالزيدددانمَفكلمددةَ دداهم:َالخبوور دك َسوومَ   سوودك قسووم ير ووع  وواعالً  –2َ

وبمدداَأندد َيعمدنَرمددنَفعلدد مَوالةعددنََمرددنمَنبحدثَلدد َرددنَمرفدوعوصدفَاسددمَفا
ولكنَلماَكانَالةعنَليرَرافع مَبنََميحتاجَإل َفارنمَفاوَإذنَيحتاجَإل َفارن

َألنَالمبتدأَبحاجةَإل َخبر.َ؛َسدَمسدَالخبرالمبتدأمَكانَالمرفوعَفارالاَ

 شروف االسم اليي يسد مسد الخبر:
َاَيقومَمقامَفعل .اَمشتقًَّاسمَاَمَأي:اأن يكون المبتدأ وصفً  – 1
مَوالَفددرقَبدينَأنَيكددونَاالسدمَالددذيَيسدددَأن يسوبقه  فوون أو اسوتفهام – 2

َناهبَفارنمَفكنَمناماَيسدَمسدَالخبر.َومَأمسدَالخبرَفارالاَ
َ.زيدٌََماَناجالٌََمثال:

 نافيةمَحرفَمبنيَرل َالسكونمَالَمحنَل َمنَاإلرراب. ما
 الضمةَالظا رو.َمبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع  ناجال
َفارنَسدَمسدَالخبرمَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيد

 ملحوظة:
مَنحدوَ(1)اسوتفهامَيجو   ن الوصف الواقع مبتدأ أال يعتمد على  فون أو -أ

َ ولك:َنافعَأرمانَالمخلصين.
 ورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.َممبتدأَمرفوع نافع
 المةَرفع َالضمةَالظا رو.فارنَسدَمسدَالخبرَمرفوعمَور أرمان

ألندد َجمددعَمددذكرََ؛مضددافَإليدد َمجددرورمَورالمددةَجددرهَاليدداء المخلصين
َسالم.

ألن َمثدنَالةعدنمَوالةعدنَالَبددَأنََ-الواقع مبتدأ-ال بد أن يفرد الوصف  -ب
َإالَرل َلغة:َأكلونيَالبراغيث.َمدَمعَالمثن َوالجمعرَ ةَ ي َ

َ.ماَناجالَالزيدانمَوماَناجالَالزيدونَمثال:
َالزيدان.َماَمضروبٌََاسم المفعول الواقع مبتدأ:َمثال:

 مبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمحرفَنةي ما
 مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. مضروب
ألند َمثند مَوناهدبََ؛ناهبَفارنَمرفوعمَورالمةَرفعد َاأللدف الزيدان

َالخبر.َدَ الةارنَسدَمسَ 
 قال ابن مالك:

 رْ بَوووووووخَ  رْ ايِ َعووووووووَ  دْ ْيووووووو َ  أْ دَ تَوووووووبْ مُ 
 

 رْ يَ تَوووواعْ  نِ َموووو رْ ايِ َعوووو دْ ْيوووو:  َ  َ ْلووووقُ  نْ َِّ  
 

                                                 
 .1/190انظر:َشر َابنَرقين:َ( 1)
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 نا ِ الثكوووووووووووووووووَ  أْ دَ تَووووووووووووووووبْ مُ  لْ وك أَ وَ 
 

 انِ يَ  ار  َسووووووون: أَ ى  ِووووووو َوووووووغْ ا لْ اِعووووووو َ  
 

 دْ قَوو، وَ نُ ْفووال ك  ام  هَ فْ تِ اْسووكَ ، وَ سْ قِوووَ 
 

 دْ َشووووو الرك ولُووووأُ   ْ ا ِ :  َوووووُ ْحوووو َ  و ُ ُجوووويَ  
َ
*َ*َ*َ

 

 تعدد الخبر
ألنَالمبتددأَمحكدومَرليد مَوالخبدرَحكدممَوالََ؛يكونَللمبتدأَأكثرَمنَخبرَ د

مانعَأنَتحكمَرل َالشيءَالواحدَب حكدامَكثيدرومَفدإذاَتعدددتَاألخبدارمَأرربتاداَ
ددَ–اَأخبددارَا ومنادداَمدداَيصددلالَأنَيكددونَصددةةَللخبددرَاألونمَومنادداَمدداَالََ–اَأيضا

َلجملة.امَوكنَذلكَمتو فَرل َمعن َايصلالَإالَأنَيكونَخبرَا
َزيدَرربيَشجاعَكريم.َاألول:َ مثال ما يصلح أن يكون صفة للخبر

 مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيد
 خبرَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. رربي

َامَأوَصةةَللخبر)رربي(.َمناماَخبرَاالًَّكَ َبَ رَ عَ يجوزَأنَت َ شجاعَكريم
َ ﴾ َوُهوَو اْلغَفُووُر اْلوَوُدودُ  ﴿ ول َتعدال :ََا:مثال: ما ال يصلح َّال أن يكون خبرً 

َ.[14البروج:َ]
الواو:َراطةةمَ و:َضميرَمبنيَرلد َالةدتالمَفديَمحدنَرفدعَ و و

 مبتدأ.
 خبرَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. الغةور
َخبرَثانَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. الودود

 قال ابن مالك:
َ بِوووووووووو وْ أَ  نِ يْ  َ اثْ وا بِوووووووووورُ بَووووووووووخْ أَ وَ   ارَ ثَ كْ أ
 

 ارَ عَ ُشووووو اةْ رَ ُسووووو مْ ُهووووو، كَ د  اِحووووووَ  نْ َعووووو 
َ

َالنحاوَ سمواَ ذاَالنوعَمنَاألخبارَإل َثالثةَأ سام:َنوالح َأ
امَلكددنَفدديَوا ددعَاألمددرَلدديرَخبددرَتعددددَبتعدددَمبتدهدد مَويسددم َمتعددددَاَاألول:
عند َامَفةيَ ولك:َالزيدانَشاررَوكاتبمَوالزيدانَمبتددأَواحددَلكند َفديَممتعددَا

َا.ألن َمثن مَلذلكَجاءَخبرهَمتعددَاَ؛المبتدأين
 ألن َمثن .َ؛مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َاأللف الزيدان
 خبرَالمبتدأَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. شارر
َممثلدد مرفددوعَاسددمَمعطددوفَرلدد َشدداررَالددواو:َراطةددةمَكاتددب:َ وَكاتب

َ.رل َ خرهَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو
َ.(1)نَيتعددَالخبرَوالمبتدأَمةردمَمثن:َزيدَشاررَكاتبأالثا ن: 

                                                 
سدواءََمخبرَلمبتدأَواحددَخدالفَبدينَالنحدويينمَفمدنَأجدازَالتعدددَبددونَرطدففيَجوازَتعددَال( 1)

كانَالخبرانَفيَمعن َواحدَأمَالمَومنامَمنَمنعَالتعدددَإذاَلدمَيكدنَالخبدرانَبمعند َواحددَولدمَ
 .1/257يوجدَحرفَرطف.َانظرَ ذهَالقضية:َشر َابنَرقين:َ
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َما َواحدددَاأنَيكددونَاللةظددانَبمثابددةَاللةددظَالواحدددمَأي:َيؤديددانَمعناددَالثالووث:
معند :َالرمدانَ)مدز(َأيَجدامعَبدينَالحدالووَالمثن:َالرمانَحلدوَحدامامَفكد نَ

بَفيَحدينَيجدَماوالحموضةمَو ذاَالنوعَمنَاألخبارَيجوزَأنَيؤت َب َمتعاطةاَ
مَويجوزَالتعاطفَإذاَكانتَاألخبارَرنَ«الزيدانَشاررَوكاتب»التعاطفَفي:َ

َمبتدأَمةردَواحد.
َ:ناظم انَال

ددددوَ َنَ يَ رَ ب دددديَالخَ ف ددددَفٌَاطَ ع ددددت َ َبَ اج 
َ

َيَف دددددددَ ث دددددددن  دددددددَانَ ذَ م  َبَ ات دددددددكَ وَ َرٌَارَ ش 
َ

ددددددف ددددددوَ  َاَ اه َف ددددددوَ َ ٌَاه َف ددددددَاكَ دَ يَج 
َ

دددددي ََ دددددَالرَُّالَ َوزَ ج  دددددحَ َانَ م  دددددَوٌَل  َاَ امَ ح 
َ

َكرَأنَالتعددَثالثةَأنواعَرل َالنحوَاآلتي:والبعاَذ
اَلآلخدرَفديَمَبحيدثَيكدونَكدنَواحددَمخالةادا ومع وىأن يتعدد الخبر لفظً َ-1

رلدد َالخبددرََه ددذينَاألمددرينمَوالحكددمَفيدد َجددوازَرطددفَالخبددرَالثددانيَومدداَبعددد
َ.األون

مَفددالخليج:َمبتدددأمَوحددارَومعتدددن:َاَومعتدددنَشددتاءَاالخلدديجَحددارَصدديةاََ:همثالوو
َكالَالخبرينَمخالفَلآلخرَفيَاللةظَوالمعن مَفاناَيجوزَالعطف.خبرانمَو

مَوتشددتركَاأللةدداظَالمتعددددوَفدديَمعندد َأن يتعوودد الخبوور  وون اللفووظ  قووف -2
ألنَمعند َاللةدظَالمةدردَغيدرَمقصدودمََ؛واحدمَوحكم َأن َالَيجوزَفي َالعطدف

َمثال :َالرجنَسمينَنحيف.
خاصَيخالفَاآلخدرمَلكند َكنَمناماَل َمعن ََ–سمينمَنحيفََ–فالخبرانَ

َغيرَمقصودمَفاناَيمتنعَالعطفمَومثل :َالرمانَحلوَحامامَأيَبيناما.
مََفيَنةس َحقيقةمَأوَا لتعدد المبتدأأن يتعدد الخبر  ن لفظه ومع ام تبعً َ-3
ا؛َوحكم :َأن َيجبَرطفَالخبرَالثانيَوماَبعدهَرل َالخبرَاألونمَمثالد :َحكمَا

َالصديقانَرالمَوأديب.

 تعدد الخبر وهو جملة أو شبه جملة: جوا 
رل َنحوَماَسدب ََ–الَيقتصرَتعددَالخبرَرل َالمةردَوحدهمَبنَيجوزَفي َ

َالتعددَفيَالخبرَإذاَكانَجملةمَأوَشب َجملة.َ–
االتحادَيورثَالقووَيساردَفديَبنداءَاألمدةمََمثال: تعدد الخبر وهو جملة:*َ

َليل َطوين.وونحو:َالشتاءَناارهَ صيرَ
 مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. الشتاء
مبتددددأَثدددانَمرفدددوعمَورالمدددةَرفعددد َالضدددمةَالظدددا رومَونادددار:َ نااره

مضافمَوالااء:َضميرَمتصنَمبنديَرلد َالضدمَفديَمحدنَجدرَ
 مضافَإلي .

خبددرَالمبتدددأَالثددانيَمرفددوعمَورالمددةَرفعدد َالضددمةَالظددا رومَ  صير
فدديَمحددنَرفددعَخبددرََوالجملددةَاالسددميةَمددنَالمبتدددأَالثددانيَوخبددره

 المبتدأَاألون.
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الواو:َراطةةمَلين:َمبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا روَ ليل و
و وَمضافمَوالااء:َضميرَمتصنَمبنيَرلد َالضدمَفديَمحدنَ

 جرَمضافَإلي .
خبرَالمبتددأَمرفدوعمَورالمدةَرفعد َالضدمةَالظدا رومَوالجملدة:َ طوين

َ:َالشتاء.ليل َطوينَفيَمحنَرفعَخبرَثانَللمبتدأ
َ.كَ ب َرَ كَ  َالسياروَأمامَ ومثال تعدد الخبر وهو شبه جملة: * 
 مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. السيارو
 شب َجمل َظرفَمتعل َبمحذوفَخبرَأونَللمبتدأ. أمامك
َظرفَشب َجملةَمتعل َبمحذوفَخبرَثانَللمبتدأ.  ربك

*َ*َ*َ

 تقديم الخبر وتأخيرم
ألن َالحكمَالذيَنحكمَبد َرلد َالمبتددأمََ؛رَالخبرَرنَالمبتدأاألصنَأنَيت خ

َامَول َثالثةَأحوان:امَأوَوجوباَعَذلكَفقدَيتقدمَالخبر؛َإماَأنَيكونَجوازَامو
 : جوا  التقديم والتأخير:أوالً 

فيتدو مَابتداهيدةََمثَلبرَبينَالمبتدأَوالخبردوذلكَإذاَلمَيمنعَمانعمَك نَيح
قديمدد :َ دداهمَزيدددمَ دداهمَأبددوهَزيدددمَوفدديَالدددارَزيدددمَفمثددانَمدداَيجددوزَتَ(1)الخبددر

َورندكَرمرو.
 قال ابن مالك:

 ارَ خك ؤَ تُوو نْ أَ  ارِ بَووخْ ن اأْلَ  ِوو لُ ْصوواأْلَ  وَ 
 

 ارَ رَ  َضووووووووالَ  يْ َِّ  يمَ دِ ْقوووووووووا التك  ُ وك َجوووووووووَ  
َ

 ا:ا: تقديم الخبر وجوبً ثا يً 
َ:أربعةاَفيَمواضعَيتقدمَالخبرَرل َالمبتدأَوجوباَ

وذلكَمثن:َأسماءََمن األدوا  التن تستح  صدر الكالم، َّيا كان الخبر -1
َاالستةااممَنحو:َأينَزيد؟َومت َالسةر؟َوكيفَالحان؟

 مبنيَرل َالةتالمَفيَمحنَرفعَخبرَمقدم.َماسمَاستةاام أين
َمبتدأَمؤخرَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيدَ

 قال ابن مالك:
 ايرَ دِ ْصووووووالتك  بُ جِ وْ تَ ْسووووووا يَ يَ ا َِّ يَ َكوووووو

 
َ َكووووووووو  َايرَ ِصووووووووو َ  هُ تَووووووووومْ لِ عَ  نْ َمووووووووو نَ يْ أ

َ

                                                 
برَبد نَكدانَالمبتددأَلداللبرمَفإنَلمَيدؤمنَالَأمنإذاَرن ََهالمبتدأَوت خيرَ يجوزَتقديمَالخبرَرل( 1)

معنويةَيحصنَبااَالتمييدزََنةوالخبرَمعرفتينَأوَنكرتينَوجبَتقديمَالمبتدأَإنَلمَتكنَ ناكَ ري
َاَجازَتقديمَالخبرَمثنَ ونَالشارر:مبينامامَفإنَكانتَ ناكَ رينةَمعنويةَتميزَبينا

َان دددددددددددددات َن ب َاَوَ ن ددددددددددددداه َن بَ وَأ َن ددددددددددددداَب َون دددددددددددددن َب َ
َ

ددددددددددددالر َ َاءَ ن ددددددددددددب َأ ََنَ و َ ن ددددددددددددب ََ ددددددددددددب َاأل  ََانَ ج  َدَ ار 
َ

ألنَمدرادَالقاهدنَاإلردالمَبد نَبنديَأبنداهامَمثدنَبنديام.ََ؛فبنونا:َخبرَمقدممَوبندوَأبناهندا:َمبتددأَمدؤخر
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ََ (122) 

مَأي:َظدرفَأوَع ها بشبه جملة رَ بِ خْ َّيا كان المبتدأ  كرة غير مفيدة، أُ  -2
َجارَومجرورمَمثن:َفيَالدارَرجنمَوليَوطر.

 قال ابن مالك:
 رْ َفووون وَ ِلووووَ  مْ َهووورْ ي دِ دِ ْ وووعِ  وُ ْحووو َ وَ 
 

َرْ بَوووووووووالخَ  مُ دُّ قَوووووووووتَ  يوووووووووهِ  ِ  مْ  َ تَووووووووولْ مُ  
َ

أَْم َعلَوى  ﴿َمثنَ ولد َتعدال :َ ن المبتدأ ضمير يعود على الخبر،َّيا كان  -3
س مَوفيَالمسجدَإمام مَوإنماَمَونحو:َفيَالةصنَمدر َ [24محمد:َ]َ﴾ قُلُوب  أَْقفَالَُها

فدإنََميعودَرل َالخبدرَاألنَفيَالمبتدأَضميرَاَ؛وجبَتقديمَالخبرَوت خيرَالمبتدأ
َو ذاَالَيصال.َماَورتبةلةظَاَالمبتدأَرادَالضميرَرل َالمت خرَمَ د َ   َ

 فيَمحنَرفعَخبرَمقدم.َ–شب َجملةََ–جارَومجرورَ فيَالمسجد
إمام:َمبتدأَمؤخرَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رومَو وَ إمام 

مضافمَوالااء:َضميرَمتصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَجدرَ
َمضافَإلي .

 قال ابن مالك:
 رُ مَ ْضووووومُ  هِ ْيووووولَ عَ  ادَ ا َعووووويَ ا َِّ يَ َكووووو

 
وووووووومِ    رُ بَووووووووخْ ا يُ ي ًووووووووبِ مُ  هُ ْ ووووووووعَ  هِ ا بِوووووووومك

َ
:َـمَمثددن:َمدداَالخطيددبَإالَرلدديمَفددا علووى المبتوودأخبوور مقصووورً لَّيا كووان ا -4
ممَفالقصدرَ نداَ دوَمبتددأَمحكدومَرليد مَوالمحكدومَبد َ دوَالخبدرَالمقددَ «َرليَ »

اَرلد َالمبتددأَيجدبَ(مَورنددماَيكدونَالخبدرَمقصدورَا صرَالخطابدةَرلد َ)رلديَ 
َن َ ولك:َإنماَفيَالدارَمحمد.تقديمَالخبرمَوم

 ا:ا: تأخير الخبر وجوبً ثالثً 
نحدوََمإنمداَـأوَبد«َإال»و«َمدا»َـمَبدا على الخبرَّيا كان المبتدأ مقصورً  -1

رْ  ﴿َ ونَ َتعال : وْد َِّالك َرُسوولْ  ﴿َو ول :َ[21الغاشدية:َ]َ ﴾ َِّ كَما أَْ َ  ُمَيك ِ َ ﴾ َوَموا ُمَحمك
قديمَالخبرَحت َالَيزونَالحصدرمَأيَحصدرَالمبتددأَفالَيجوزَتَ[144 نَرمران:َ]

َرل َالرسالة.َ)أنت(َرل َالخبرمَأيَرل َاإلنذارمَو صرَمحمدَ
َولوَ دمناَالخبرَلضاعَ ذاَالمعن .

مََّيا كوان الخبوور جملووة  عليوة،  اعلهووا ضوومير مسوتتر يعووود علووى المبتوودأ -2
ةتالَفيَالربيعَاألز ارمَمثن:َاألز ارَتتةتالَفيَالربيعمَفلوَ دمناَالخبرَو لنا:َتت

ومند ََممَو دوَغيدرَمدرادَمدنَالتركيدبمَفوجدبَتد خيرَالخبدرلكانَالمبتددأَفدارالاَ
َيذاكر.َ ولنا:َزيدَ اممَرليَ 

مَمتقدداربتينَفددديََّيا كووان المبتوودأ والخبووور معوور تين أو  كوورتين متسووواويتين -3
مَبد َرلد َألنَالتقديمَيو عَفيَاللبرمَويخدتلطَالمحكدوَ؛درجةَتعريةامامَأوَتنكير ما

َالمحكومَرلي .
أخوكَزيددمَلكدنَلدوَوجددتَ ريندةَلدمََ:زيدَأخوكمَويصالَمثال المعر تين:

يجبَالت خيرمَمثن:َأبيَأخيَفيَالشةقةمَفالمبتدأَ وَأخيمَوأماَأبديَفادوَخبدرمَ
َألنَالقرينةَالمعنويةَأنَأخيَمثنَأبيَفيَالشةقة.َ؛ولوَتقدم

َدك؟مثن:َمنَرنََّيا كان المبتدأ له الصدارة، -4
 قال ابن مالك:



ََ (123) 

 انِ ءَ  ْ ي الُجوووووِ تَ ْسوووويَ  ينَ ِحوووو هُ ْعوووو َ امْ  َ 
 

 انِ يَووووووبَ  نْ مَ ادِ ا َعوووووورً ْكوووووو ُ ا وَ  ًوووووورْ عُ  
 

 ارَ بَوووووالخَ  انَ َكووووو لُ ْعوووووفِ ا الْ ا َمووووويَ ا َِّ يَ َكووووو
 

 ارَ ِصووووووحَ  ْ مُ  هُ الُ مَ عْ تِ اْسوووووو دَ ِصووووووقُ  وْ أَ  
 

 ادَ تِوووووابْ  مِ ي الَ يِ ا ِلووووودً  َ ْسووووومُ  انَ َكووووو وْ أَ 
 

  1)ادَ جِ  ْ ن مُ لِ  نْ مَ ، كَ رِ دْ الصك  مَ  ِ الَ  وْ أَ  

َ
 حيف المبتدأ والخبر

 : حيف المبتدأ:أوالً 
ماَكانَالغراَمنَالكالمَ وَإيصانَماَفيَالنةرَإل َالمخاطبمَكانَمنَل

الطبيعدديَأنَيحددذفَالمددتكلمَمددنَكالمدد َلةددظَالمبتدددأَإذاَكددانَالمو ددفَأوَسددياقَ
َالتركيبَيدنَرلي مَولاذاَالحذفَمستويان:َجاهزمَوواجب.

 ا:تدأ جوا ً حيف المب -1
َوَموا  ﴿حذفَالمبتدأَإذاَكانَفيَالسياقَماَيددنَرليد مَمثالد :َ ولد َتعدال :َوي َ

فقدَذكرَالمبتدأَ[24َم23َ]الشعراء:ََ﴾ َربُّ اْلعَالَِميَن قَاَل َربُّ السكَماَواِ  َواأْلَْرِض 
 َالسدالم:َيدفيَجملةَالسؤانمَفجازَحذف َفديَجملدةَالجدوابمَفلدمَيقدنَموسد َرل

َينمَربَالسماواتمَولمَيقن:َ وَربَالسماوات.ربَالعالم
َأي:َ ذهَسورو.[1َ]النور:ََ ﴾ ُسوَرةْ أَْ َ ْل َاَها ﴿ومنَذلكَ ول َتعال :َ

 قال ابن مالك:
 اَموووووكَ   ْ ا ِ َجووووو مُ لَوووووعْ ا يُ َمووووو فُ يْ َحووووووَ 
 

 امَ كُ دَ ْ وووووعِ  نْ َمووووو دَ ْعوووووبَ  دْ ْيووووو:  َ ولُ قُوووووتَ  
 

 فْ  ِودَ  :لْ قُو ؟دْ ْيو َ  فَ ْيوكَ  ابِ وَ ن جَ  ِ وَ 
 

 فْ رِ ُعوووووو يْ َِّ  هُ ْ ووووووعَ  نَ  ِ غْ تُ اْسوووووو دْ ْيوووووو َ  َ  
َ

 ا:حيف المبتدأ وجوبً  -2
َويجبَحذفَالمبتدأَفيَمواضع:

َمَفي:ال ع  المقفوع َّلى الر ع -1
َأي:َ وَالكريم.َ؛ومن :َمررتَبزيدَالكريمَ مدح، *َ
َأي:َ وَالخبيث.َ؛الخبيثَومن :َمررتَبزيدَتَيم،*َ
َالمسكين.أي:َ وََ؛المسكينَ َومن :َمررتَبزيدَتَرحم،ت*َ

امَوالتقدددير:َ ددوَالكددريممَو ددوَوجوباددَ-فدديَ ددذهَاألمثلددة-فالمبتدددأَمحددذوفَ
َالخبيثمَو وَالمسكين.

                                                 
َعينَ خرينَمنَمواضعَت خيرَالخبرَو ما:يشيرَابنَمالكَفيَ ذاَالبيتَإل َموض( 1)
دَمٌَل دأنَيكونَالخبرَلمبتدأَدخلتَرلي َالمَاالبتداءمَنحوَ ولك:َلزيدَ اهممَونحو:َرَ َ–أَ خيدرََبَتع دت ََعَ م 

َمعَراحة.َمنَجانَت
َا؟ليَمنجدَاَنَ أنَيكونَالمبتدأَل َصدرَالكالمَنحو:َأسماءَاالستةااممَمثن:َمَ َ–بَ
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ََ (124) 

زيددمََمَالرجدنَ ع دنمَومند :َأن يكون الخبور مخصووص ) عوم  أو )بو س  -ب
اَتقدديره:َ دوَوبهرَالرجنَرمرومَفزيدَورمدرو:َخبدرانَلمبتددأَمحدذوفَوجوباد

َي:َالمذمومَرمرو.زيدمَأي:َالممدو َزيدمَو وَرمرومَأ
فديَذمتديَألفعلدنمَأي:َفديََ:ومند ا للقسوم، ما كوان الخبور  يوه صوريحً  - ـج

َذمتيَيمينَأوَ سم.
 ََصووْبْر  ﴿َ ولدد َتعددال :أن يكووون الخبوور مصوودًرا  ا بًووا م وواب الفعوول، وم ووه  -د
َمَوالتقدير:َفصبريَصبرَجمين.[83يوسف:َ]َ ﴾ َجِميلْ 

 ا: حيف الخبر:ثا يً 
َا.امَوإماَوجوباَوازَاويحذفَالخبرَإماَج

 ا:حيف الخبر جوا ً  -1
*َإذاَدنَرلي َدلينَمقاليمَك نَيكونَفيَجدوابَردنَسدؤانمَمثدن:َمدنَفديَ

تقديره:َفيَالبيدتمََمامَرل َأن َمبتدأمَوالخبرَمحذوفَجوازَاالبيت؟َفنقون:َرليَ 
داهدممَو دوَمَأي:َوظلاداَ[35الرردد:َ]َ ﴾ أُُكلَُها َدا ِوْم َوِظلَُّهوا ﴿َومنَذلكَ ول َتعال :

َخبرَمحذوف.
*َوكددذلكَيحددذفَبعدددَ)إذا(َالةجاهيددةمَمثددن:َخرجددتَفددإذاَصدددي مَفصدددي :َ

َامَتقديره:َموجودَأوَمنتظر.مبتدأمَوالخبرَمحذوفَجوازَا
 قال ابن مالك:َ

 اَمووووووكَ   ْ ا ِ َجووووو مُ لَوووووعْ ا يُ َمووووو فُ يْ َحووووووَ 
 

 امَ كُ دَ ْ وووووعِ  نْ َمووووو دَ ْعوووووبَ  دْ ْيووووو َ  ولُ قُوووووتَ  
َ

 ا:حيف الخبر وجوبً  – 2
َاَفيَأربعةَمواضع:الخبرَوجوباَويحذفَ

مَمثالد :َلدوالَ(1)عون مبتودأ واقوع بعود )لووال  اا، أو خبرً ا عاما َّيا كان كو ً  -أ
بعدددَ)لددوال(مَوالخبددر:َكددونَرددامَلادداَمبتدددأَوا ددعََ:العقددنَلضدداعَاإلنسددانمَفالعقددن

َامَوتقديره:َموجودمَأوَكاهن.محذوفَوجوباَ
خداصمَفإند َيجدبَذكدرهمَمثدن:َمَاحترازَرنَالكدونَال«ااَرامًَّكوناَ»و ولنا:َ

َ؛لوالَالالربونَما رونَماَفازَالةري مَفالمعن َ ندا:َلديرَالالربدونَموجدودين
َألن َالَفري َوالَالربينمَبنَالمقصود:َأنَالةوزَكانَبالماارو.

مَفالقسددمَالَبدددَلدد َمددنَجددوابَوالمبتدددأَأن يقووع  وون جووواب قسووم صووريح -ب
ألفعلنمَفلعمدرك:َالدالمَفيد َلالبتدداءمََكَ رَ مَ المقسمَب َالَبدَل َمنَخبرمَمثال :َلع َ

ألندد َ سدممَويبحددثَردنَخبددرَمدنَحيددثَإندد ََ؛ك:َمبتدددأَيبحدثَرددنَجدوابورمدرَ 
َر:َلعمركَ سمي.مبتدأمَفت تيَبجواب مَونستغنيَب َرنَالخبرمَفالخبرَمقدَ 

و ولنا:َالقسمَالصريالمَأيَالدذيَيسدتعمنَفديَاألصدنَلليمدينمَوإذاَاسدتعمنَ
َ رينةمَمثن:َلعمركَيمينَ .احتاجَإل ََهفيَغير

                                                 
اَرلد َوجدودَالمبتددأَالوجدودَمَوسدميتَبدذلكَلكدونَاالمتنداعَباداَمعلقادلوجدودَلوال:َحرفَامتناع( 1)

المطل مَمثن:َلوالَزيدَألكرمت مَفالممتنعَ ناَاإلكراممَواالمتناعَرنَاإلكرامَمعل َرلد َوجدودَ
 المبتدأَالذيَ وَزيدَغيرَالمقيدَبشيء.



ََ (125) 

القسدمَغيدرَالصدريالمَو دوَالدذيَيسدتعمنََنمَاحترازَمد«الصريال»و ولنا:َ
«َيمدينَ َغاليدة»ومَ«يمدينَ َألجتاددن»مروَللقسممَومروَلغيدرَالقسدمَمثدن:َ

ألنااَليستَصريحةَبدلينَاستخدامااَفيَغيرََ؛ا سمَوالثانيةَليستَ سمَاَ فاألول
َالقسم.

 قال ابن مالك:
 رْ بَوووالخَ  فُ يْ ا َحوووبًوووالِ  غَ الَ وْ لَووو دَ ْعوووبَ وَ 
 

 رْ قَ تَ ا اْسووويَ  ينْ ِمووويَ  ص   ن  َووو ِووووَ  ،مْ تْ َحووو 
َ

َمَنحدددو:َكددنَرجدددنَتأن تقووع بعووود المبتوودأ )واو  هووون  ووص  ووون المعيووة -جددـ
الطالددبَ»مَفددالخبرَمحددذوفمَوالتقدددير:َكددنَرجددنَوضدديعت َمقترنددان.َ  َوضدديعت َ
َلتقديرَمتالزمان.والتقديرَمتالزمانمَالجنديَوسالح َوا«َوكتاب 

 قال ابن مالك:
 عْ َموووو ومَ ُهووووفْ مَ   ْ  َوووويك عَ  او  وَ  دَ ْعووووبَ وَ 
 

َعْ  َ ا َصووووووَموووووووَ  ع  ا ِ َصوووووو ل ِ ُكوووووو لِ ثْوووووومِ كَ  
َ

داَفديَالمعيدةَلدمَي َفإنَلمَتكنَالواوَنصًَّ رليد ََامَبدنَإنَدنَ فَالخبدرَوجوبادذَ ح 
َورمدروَ اهمدانمَوالرجدنَوجدارهَمَومند :َزيددٌَه َرَ كَ دلينَجازَحذف مَوإالَوجبَذَ 
دَ؛مقترنانمَأوَالرجنَوجارهَفقدط إذَالجدارَالََ؛اَفديَالمعيدةألنَالدواوَليسدتَنصًّ

َيالزمَجارهمَوالَيكونَمع َفيَاألو اتَكلاا.
و ديَالَتصدالََالخبور، دك مسَ   ْ دك ا، وبعدم حال سَ أن يكون المبتدأ مصدرً  -ب

همَومندد :َضددربيَالعبدددَاَلسدددَالحددانَمسدددَ امَفيحددذفَالخبددرَوجوباددأنَتكددونَخبددرَا
امَوالتقددير:َحانَسدتَمسدَالخبرمَوالخبرَمحذوفَوجوبادَ:اامَفقولنا:َمسيهاَسيهاَم

َا.ذَكانَمسيهاَإضربيَالعبدَ
 قال ابن مالك:

 ارَ بَووووووووخَ  ونُ ُكوووووووو يَ الَ  ال  َحوووووووو لَ ْبووووووووقَ وَ 
 

 ارَ مِ ْضوووووأُ  دْ قَووووو مُ رُ بَوووووي خَ يِ الكووووو نِ َعووووو 
 

 مْ تَوووووووأَ ا وَ ي ً ِسووووووومُ  دَ ْبوووووووعَ الْ  بِنرْ َضوووووووكَ 
 

 مْ كَ الحِ ا بِوووووووًفوووووو ُ مَ   ك الَحوووووو نَ ي ِوووووويِ بْ تَ  
َ

اَردنَالمبتددأَالمدذكورمَفدالَيكدونَالخبدرَوإذاَصلحتَالحانَألنَتكدونَخبدرَا
د دَ–امَفادذهَالحدانَواجبَالحذفمَومن :َزيددَ اهما امَتصدلالَأنَتكدونَخبدرَاَ–ا اهما

:َمبتدددأمَوالخبددرَ(زيددد)إذََ؛فتقددون:َزيدددَ دداهممَفددالَيكددونَالخبددرَواجددبَالحددذف
َا.محذوفمَوالتقدير:َثبتَ اهمَا

 ملحوظة:
َال تغ ن الحال عن الخبر َّال َّيا كان المبتدأ:

َا.اَلمعمول مَومن :َمدحيَالرجنَمصيباَاَمضافاَمصدرَاَ-أ
قوورب مووا أ:َ»اَلمصدددرَمددؤونمَومندد َ ددونَالنبدديَأفعددنَتةضددينَمضددافاََ-ب

تةضدينَأضديفَإلد َاسدمَمصددرَاسدمََ:مَفد  رب«يكون العبود لربوه وهوو سواجد
َرنَالخبر.مؤون:َماَيكونمَوأغنتَالحان:َو وَساجدمَ

َا.أحسنَكالمَالرجنَمت نياََ:اَلمصدرَصريالمَومن أفعنَتةضينَمضافاََ-جَ
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 امَنقون:اَ اهمَاوإلررابَنحو:َضربيَزيدَا
 َّعرابها  الكلمة
مبتدددأَمرفددوعمَورالمددةَرفعدد َالضددمةَالمقدددروَرلدد َمدداَ بددنَ ضربيَ

ألنََ؛الياءمَمنعَمنَظاور اَاشتغانَالمحدنَبحركدةَالمناسدبة
إالَكسددرَمدداَ بلاددامَوضددرب:َمضددافمَويدداءََاليدداءَالَيناسددباا

المددتكلم:َمضددافَإليدد مَوضددرب:َمصدددرَيعمددنَرمددنَفعلدد مَ
َ يرفدددعَالةاردددنَوينصدددبَالمةعدددونمَو دددوَمضدددافمَوفارلددد

ََ.مضافَإلي 
َمةعونَب َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحة. ازيدَا
حانَمنَضميرَراهدَرل َزيدَمستترَفيَكانَالمحذوفدةَ ديََا اهمَا

دوالخبرَوماَتعل َب امَ مَوتقديرَذلك:َأيَحاصنَإذاَكدانَ اهما
:َحاصدنمَـخبدرَالمبتددأمَوإذا:َظدرفَمتعلد َبدَ«حاصدن»َـف

ا:َحانَمنَوكان:َتامةمَوفارلااَضميرَيعودَرل َزيدمَو اهمَا
الضددميرَفدديَكددانمَثددمَحددذفَحاصددنمَكمدداَتحددذفَمتعلقدداتَ

بالحانَرنََيالظروفَالعامةمَفبق َالظرفمَوالحانمَفاستغن
والتزمدتََمرليد مَفحدذفَالظدرفمَو دو:َإذاالظرفَلداللتااَ

ألنََ؛االحددانمَوسدددتَمسدددَالخبددرمَولددمَيصددالَجعلادداَخبددرَا
)ضربي(َوصفَفديَالمعند مَوالضدربَالَيوصدفَبالقيداممَ
فدددالَيقدددان:َضدددربيَ ددداهممَوالَيجدددوزَجعدددنَ)كدددان(َنا صدددةمَ

ألنَ ذاَالمنصدوبَملتدزمَتدذكيرهمَويقدعََ؛والمنصوبَخبر ا
أقورب موا »الواومَنحوَحدديث:َمو عَالجملةَالخبريةَمقترنةَب

َ«.ربه وهو ساجدمن يكون العبد 
اَثمَماَذكدرَمدنَحدذفَالخبدرَ بدنَالحدانَالممتندعَكوناداَخبدرَا

اَباذاَالتركيبمَبنَيلح َب َماَفيَمعنداهَممداَليرَمخصوصَا
صدددرَبمصدددرَمضددافَإلدد َفارلدد َأوَمةعددونَبعدددهَحددانَمددنَ

دأحد مامَنحو:َ يامكَمحسناَ رَمدنَالمصددبرَبمدؤونَد َ امَأوَص 
اَإلد َمصددرَمدذكورَبعددَذلدكَالمصددرَأفعنَالتةضينَمضافاَ

امَوجملدةَنحدو:َتادحانَمةردومَنحو:َأكثدرَشدربَالسدوي َمنتو
فلددوَصددحتََ«ربووه وهووو سوواجدموون أقوورب مووا يكووون العبوود »

الحانَلإلخبدارَباداَردنَالمبتددأَلدمَيجدبَحدذفَالخبدرمَنحدو:َ
أوَاَشديدمَبنَيتعينَرفعَالحانَليكونَ وَالخبرمَضربيَزيدَا

َ.(1)بالخبرَ يؤت
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 باب
 ال واسَ وأحكامها

 مع ى ال سَ:
َ وَالتغييرمَو وَفيَكالمَالعربَرل َوجاين:َال سَ:
َمدنَ:َالنقنمَمثنَنقنَكالمَمنَ خرمَونسختَالكتابمَأي:َكتبت َنقدالاَأولهما
َغيره.

َاَرل َوجاين::َاإلبطانَواإلزالةمَو وَأيضَااآلخر
َقام مَو وَالمقصودَ نا.إزالةَالشيءَوإ امةَ خرَمأحدهما: 
َإزالةَالشيءَدونَأنَيقومَ خرَمقام .واآلخر: 

المقصودَبالنس َ ناَ وَإزالةَالشيءَوإ امةَغيرهَمقامد مَوذلدكَأنَالجملدةَ
مكوندددةَمدددنَاسدددمينَمرفدددورين:َاألون:َالمبتددددأمَ«َزيددددَ ددداهم»االسدددميةمَنحدددو:َ

زيدد(َبعددَأنَكدانَمبتددأَفإنَ)َ–َمثالاََ–اَوالثاني:َالخبرمَفإذاَ لنا:َكانَزيدَ اهمَا
اَا(َبعدَأنَكانَخبرَا:َكانمَوذ بتَرن َالصدارومَواالبتداءمَو) اهمَاـاَلصارَاسمَا
ا.َو كدذاَفديَغير داَمدنَاَبعددَأنَكدانَمرفوراد:َ)كدان(مَومنصدوباَـاَلدصارَخبرَا
َالنواس .

ألنااَالَتتمََ؛اَباألفعانَالنا صةوتسم َأيضَا«َكانَوأخواتاا»ومنَالنواس َ
َ.(1)إالَبذكرَالمنصوبَ–اَأيَمةيدَاَ–اَكالمَامعَمرفورااَ

 ال واسَ ثالثة أ واع:
َنوعَيرفعَالمبتدأَوينصبَالخبرمَو و:َكانَوأخواتاا. -1
 وأخواتاا.َنوعَينصبَالمبتدأَويرفعَالخبرمَو و:َإنَ  -2
 امَو و:َظنَوأخواتاا.اَمعاَمنوعَينصبا -3

*َ*َ* 

 : كان وأخواتهاأوالً 
َيَترفعَالمبتدأَوتنصبَالخبر.و ي:َاألفعانَالنا صةَالناسخةَالت
َ:(2)و ذهَاألفعانَتت لفَمنَزمرَثالث

كددانمَصددارمَأصددبالمَأضددح مَأمسدد مَبدداتمَظددن.َوتدددنَكلادداَرلدد َ -1
َالزمان.

 مَماَانةك.َوتسب َبنةيَأوَبشبا . َ ت َماَزانمَماَبر مَماَف َ -2

                                                 
ألنَالةعنَالحقيقيَيدنَرل َمعند َوزمدانمَنحدوَ ولدك:ََ؛َنا صةوتسم َأفعاالَا» انَابنَيعيش:َ( 1)

وكدانَإنمداَتددنَرلد َمداََمبورلد َمعند َالضدرَ َممدنَالزمدانَ مَفإن َيدنَرلد َمداَمضدبَ رَ ضَ 
زمدانمَفامداَالتددنَرلد َمداَأندتَفيد مَأوَرلد َمداَيد تيَمدنَ«َيكدون»مض َمنَالزمانَفقطمَو

 .7/89«َنَفقطمَفلماَنقصتَداللتااَكانتَنا صةتدالنَرل َزما
َ ذاَالتقسيمَحسبَشروطَكنَزمرو:( 2)
َماَتعمنَبدونَشرطمَومناا:َلير.َ األولى:َََ
َماَتعمنَبشرطَأنَيسبقااَنةيمَأوَشبا .َوالثا ية:َََ
 ماَتعمنَبشرطَأنَيسبقااَ)ما(َالمصدرية.َوالثالثة:َََ
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 ماَداممَلير. -3
َبقول :ابن مالك وإل َ ذهَالزمرَالثالثَأشارَ

 رْ بَوووالخَ ا، وَ مً اْسووو ادَ تَووالمبْ  انَ َكووو عُ  َوورْ تَ 
 

 رْ َمووووووا عُ دً ي ِ َسوووووو انَ َكوووووو، كَ هُ بُ ِصوووووو ْ تَ  
 

 احَ بَ ْصووووى أَ حَ ْضووووأَ  ا َ بَوووو لك َظوووو انَ َكووووكَ 
 

 اَحووورِ بَ  الَ ،  َ سَ يْ لَووو ارَ َصوووى وَ َسووومْ أَ  
 

 هْ عَووووووبَ رْ ي اأْلَ يِ َهوووووووَ  كك فَووووووا ْ وَ  ئَ تِوووووو َ 
 

 هْ عَووووبَ تْ ، مُ ن  ْفوووو َ لِ  وْ ، أَ ن  ْفوووو َ  هِ بْ ِشوووولِ  
 

 ا )َمووو ـا بووووقً بُ ْسووومَ  امَ دَ  انَ َكووو لُ ثْووومِ وَ 
 

َ َكووو   اَموووهَ رْ ا دِ يبً ِصووومُ   َ ْموووا دُ َمووو فِ عْ أ
َ

َولكنَزمروَمنَ ذهَخصاهصَنحويةَوصرفيةَتختلفَفيااَرنَاألخر .
 ال مرة األولى: وهن: كان، صار، أصبح، أضحى، أمسى، با ،  ظل:

 معا ن أ عالها: -1
 الَتكادَتزيدَمعانيَ ذهَاألفعانَرل َثالثةَمعانَرامةمَو ي:

و ددذاَأحدددَمووا: َاف االسووم بووالمع ى الوويي يوودل عليووه الخبوور  وون  مووناتصوو -أ
نَأخدددوكَضدددابطاا.َتةيددددَأنَ)أخدددوك(َامعدددانيَ)كدددان(َدونَغير دددامَفتقدددون:َكددد

موصوفَبكوند َضدابطاامَوأنَ دذاَالوصدفَفديَزمدنَمعدينَو دوَالماضديمَأوَ
الحانمَأوَاالستقبانمَوتقون:َكدنَضدابطاا.َأفدادَذلدكَاتصدافَاالسدمَب ند َمد مورَ

َكونَضابطااَفيَزمنَمعينَو وَالمستقبن.ب نَي
و وَمعن َاألفعدان:َصدارمَأصدبالمَأضدح مَأمسد مَبدات.َالصيرورة:  -ب

مَ نَمددنَحددانَإلدد َحددانمَتقددون:َأصددبالَالصددعبَسدداالا والصدديروروَتعنددي:َالتحددوُّ
وأضددح َالصددبيَشددابًّامَوأمسدد َالجنددديَضددابطاامَوأصددبالَالكددالمَ مساددا.َو ددذاَ

دداَ تقددون:َذبددنَالددزرعَفكددانََمحدددَمعددانيَ)كددان(أَ-و ددوَالصدديرورو-المعندد َأيضا
امَوكبددرَالغددالمَفكددانَشددابًّا اَ؛ شدديما وصددارَشددابًّامَومندد َ ولدد ََمأي:َصددارَ شدديما

-5الوا عدة:َ]َ ﴾ َوبُسكِ  اْلِجبَاُل بَساا  ََكا َْ  َهبَاًء ُمْ بَثاا َوُكْ وتُْم أَْ َواًجوا ثاََلثَوةً  ﴿تعال :َ

7](1).َ
َ َكوواَن َعلَووْيُكْم  ﴿نحددو:ََ-أحياناددا-هَ)كددان(َ:َوتةيددداالسووتمرار والوودوام -  َِّنك هك
َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما ﴿مَ[1النساء:َ]َ ﴾ َرقِيبًا مَفلديرَالمعند َأنَ َ[24النساء:َ]َ﴾ َِّنك هك
كانَمتصةااَباذهَالصةاتَفيَالماضيَدونَغيرهمَولكنَالمعن َأنََ-رزَوجنَ-

ددا–معندد َتةيدددهَاتصدداف َبادداَداهددمَومسددتمر.َو ددذاَال )ظددن(مَتقددون:َظلددتََ-أيضا
َالحضاروَالعربيةَ رونااَطويلةَ  ب سااَلروادَالةكر.

*َ ذهَ يَالمعانيَالعامةَالثالثةَألفعانَالزمروَاألول مَو ناكَمعانَفرريةَ
إذَتظاددرَفيادداَجددذور اَالتدديَاشددتقتَمناددا؛َفالةعددنََ؛يختلددفَبعضددااَرددنَبعددا

عندد َخبددرهَو ددتَالصددبا مَتقددون:َيدددنَرلدد َأنَاسددم َاتصددفَبمَ-مددثالاَ–أصددبالَ
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أصبالَالرجدنَنشديطاامَوأضدح :َيددنَرلد َذلدكَو دتَالضدح مَتقدون:َأضدح َ
امَوأمس َيدنَذلكَرل َو تَالمساءمَتقون:َأمس َالعامنَمَ  َباا.ع َت َالزرعَناضرا

 أ عال ملحقة بـ )صار :
ا– ناكَََ َبمعند ََ-أيضا ن  دت ع م  أفعانَأخر َ يَفديَاألصدنَتامدةمَولكناداَت س 
ت عمنَنا صةمَو يَرشروَأفعانمَ ي:َرجعمََ؛(َالَبمعن َجذور ا)صار أي:َت س 

َرادمَغدامَ امَ عدمَحارمَتحونمَارتدمَاستحان.
َ:األمثلة

َأي:َالَتصيروا.َ؛«اَل تَْرِجعُوا بَْعِدي ُكفكاًرا»:ََ:َ ونَالنبيَرجع
امَومن َ ونَالشارر:عاد َ:َتقون:َرادَالصغيرَكبيرا

دددددددددددادَ  َر  دددددددددددنت غ  َم  ل ددددددددددد   اف ل  دددددددددددر  َ م  دددددددددددد  ش  َ(1)َب الرُّ
َ
َأي:َصار.

ا.غدا َ:َنحوَ ولك:َغداَالجوَحارًّ
ب  َ راح اَب   د  اَبعلم مَورا َالطةنَمحترما ق د را َأي:َصار.َ؛:َرا َالشي َم 
َ:َنحوَ ونَالشارر:َض

 َربكْيتُووووووووووهُ َحتكووووووووووى ََِّيا تََمْعووووووووووَدَدا
 

  2)َوََض  َْهوووووًدا كالُحَصووووواِن أَْجوووووَرَدا 

 
َأي:َصارَناداا.

دداَبعدددَكسددل مَ عدددتَالمددرأوَمكافحددةَبعدددَوفدداوَدقعوو :َنحددو:َ عدددَالرجددنَمكافحا
َزوجاا.
َ:َنحوَ ونَالشارر:حار

وَهاِب َوَضووْ   مُ ؤُ َوَما الَموْرُء َِّالك َكالش ِ
 

  3)يَُحوووُر َرَموواًدا بَْعووَد َِّْي ُهووَو َسوواِفعُ  
 

ا.تحول َ:َتحونَالقطنَنسيجا
َ؛[96يوسدف:َ]َ ﴾ َوْجِهوِه  َاْرتَودك بَِصويًرا أَْلقَوامُ َعلَوى ﴿:َنحوَ ول َ َتعال :َارتد

امَومن َ ول َتعال :َ َودك َكثِيْر ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يَُردُّو َُكْم ِمْن  ﴿أي:َفصارَبصيرا
َ.[109البقرو:َ]َ ﴾ بَْعِد َِّيَما ُِكْم ُكفكاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْ ِد أَْ فُِسِهمْ 

َ.«حال  غربًا است»:ََ:َومن َ ونَالنبيَاستحال
َومثل َ ونَالشارر:ََ

 َِّنك اْلعَوووووووَداَوةَ تَْسوووووووتَِحيُل َموووووووَودكةً 
 

  4)بِتَووووووَداُرِك الَهفَووووووَواِ  بِالَحَسوووووو َا ِ  
 

 استعمالها أ عااًل تامة: -2
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ََ (130) 

د–َنا صةمَتستعمنَأفعاالَا«َكانَوأخواتاا»وكماَتستعمنَ تامدةمَو دذاََ-اأيضا
التركيبمَفإنَرادَإليااَمعن َجذر اَيرجعَإل َالداللةَالذاتيةَالتيَتكونَلااَفيَ

رل َحصونَشديءَأوَو ورد َكمداَفديَاألثدر:ََ(كان)كانتَتامةمَك نَيدنَالةعنَ
َ.«ما شاء هللا كان»

َوَِّْن  ﴿َ:َت تيَتامةَإذاَكانتَبمعن َ)ثبدت(َأوَوجددَنحدوَ ولد َتعدال : كان*َ
لدك:َكدانَ َمَأي:َوإنَوجددمَأوَحضدرمَونحدوَ و[280البقدرو:َ]َ ﴾ َكاَن يُو ُعْسوَرة  
َوالَشيءَسواه.

َومن َ ونَالشارر:
ووووووووووو انَ ا َكووووووووووويَ َِّ  َ  َووووووووووو اءُ تَ الش ِ  نو ِ  ُ  ِ دْ أ
 

وووووو يَْهِدُمووووووهُ  ََ يْ الشكوووووو نك ذِ  َوووووو   اءُ تَ الش ِ
 

َ:﴾ َوَِّْن َكاَن يُو ُعْسَرة   ﴿إرراب:َ
:َحرفَرطفَمبنيَرل َالةتالَالَمحنَلد َمدنَاإلردرابمَإن:َالواو وإن

 ل َمنَاإلرراب.َشرطيةَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحن
 و يَتامة.َمفعنَماامَمبنيَرل َالةتال كان
و دوََمألند َمدنَاألسدماءَالسدتةَ؛ورالمدةَرفعد َالدواوَمفارنَمرفوع ذو

 مضاف.
َمضافَإلي َمجرورمَورالمةَجرهَالكسروَالظا رو. رسرو
.َو دذهَالكلمداتَتكدونَتامدةَإذاَأفدادتَالددخونَفديَأصبح، أضحى، أمسى*َ

ِ ِحوويَن تُْمُسوووَن َوِحوويَن  ﴿سدداء.َ ددانَتعددال :َالصددبا َوالضددح َوالم  َُسووْبَحاَن هك
َ.[17الروم:َ]َ ﴾ تُْصبُِحونَ 

َومن َ ونَالشارر:
 ىرَ ِقوووالْ  نُ َسووون حَ  ِووو ك ن أَ تِوووالَ عَ  َ  نْ ِموووَ 
 

  1)اهَ يدُ لِ ى جَ حَ ضْ أَ  اءُ بَ هْ الشك  ةُ لَ يْ ا اللك يَ َِّ  

 
َ :َجليد ا.اَوفارلَتامًَّحيثَجاءَفعالاََ(أضح )والشا دَ ول :َََ
نَإليد مَي:َوتكونَتامةَإذاَدنَالةعنَرل َالوصونَإلد َالشديءَأوَالمدصار*َ

ِ تَِصيُر اأْلُُمورُ  ﴿َكماَفيَ ول َتعال : َ.[53الشور :َ]َ ﴾ َِّلَى هك
ِ تَِصيُر اأْلُُمورُ  ﴿:ََّعراب َ:﴾ َِّلَى هك
َ:َحرفَجرَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َّلى إل َ 

 :َلةظَالجاللةَاسمَمجرورَورالمةَجرهَالكسروَالظا رو. 
 فعنَمضارعَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. تصيرَ
َفارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. األمورَ
َوإل َماَسب َيشيرَابنَمالك:ََ

 نفِ فُ اْصووو سَ يْ لَووو ر  بَوووخَ   ِ بْ َسووو عُ ْ ووومَ وَ 
 

  1)نِفووووتَ كْ يَ  ع  ْ وووورَ ا بِ َموووو ام  َمووووو تَ يُ وَ  
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ََ (131) 

 خصا صها الصر ية: -3
ددا.َي َتسددتعمنَماضدديةمَومضدداررةمَوأمددرَاَووأفعددانَ ددذهَالزمددر ذلددكَفدديََنَ ق 

َاَفيَذلكَكل .بعضاامَويكثرَفيَبعضااَاآلخر؛َفالةعنَ)كان(َأكثر اَاستخدامَا
 .[101األنعام:َ]َ﴾ أَ كى يَُكوُن لَهُ َولَدْ  ﴿َامَنحوَ ول َتعال :في تيَمضاررَا

 مرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.ا صَناس َنفعنَمضارعَ يكون
الالمَحرفَجرَمبنيَرل َالةتالمَوالااءَضميرَمبنديَرلد َالضدمَ ل 

 فيَمحنَجرمَوشب َالجملةَمتعل َبمحذوفَخبرَمقدم.
َاسمَ)يكون(َمؤخرَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمة. ولد

َ.[50اإلسراء:َ]َ ﴾ ِديًداقُْل ُكو ُوا ِحَجاَرةً أَْو حَ  ﴿مَنحوَ ول َتعال :َاوي تيَأمرَا
اَتقدديرهَفعنَأمرَمبنيَرل َالسكون.َوالةارنَضميرَمستترَوجوباَ  نَ

 أنت.
فعنَأمدرَندا صَمبنديَرلد َحدذفَالندونمَوواوَالجماردة:َضدميرَ كونوا

 «.كن»مبنيَرل َالسكونمَفيَمحنَرفعَاسمَمتصنَ
«َكونددوا»ورالمددةَنصددب َالةتحددة.َوجملددةََمخبددرَ)كددان(َمنصددوب حجارو

َنَالقونَفيَمحنَنصبَمةعونَب .مقو
 ددونََ-فدديَذلددك-ويدد تيَمنادداَالمصدددرمَأوَاسددمَالةارددنمَوممدداَأوردوَالنحدداوَ

َالشارر:

ددوَ  ددَنَُّاَك ددم  ددي ََنَ م  ددشَ ب َيَالَ دَ ب  َانادداه َكَ َة َاش 
َ

دددددأ ََ دددددذَ إ ََاكَ خ  دددددل َت ََمَ اَل  دددددنَ مَ َكَ ل دددددَ َ ة  َادَ ج 
َ

َاَأخاك.َحيثَرمنَاسمَالةارنَرمنَكان.فالشا دَفيَ ول :َكاهناَ
اَفيَالةصيالَمنَالكالمَالةعدنَظدنمَكمداَتدر َفديَاَنا صَامماَجاءَمضاررَاو

َ.[71الشعراء:َ]َ ﴾ قَالُوا  َْعبُُد أَْص َاًما  َ ََظلُّ لََها َعاِكِفينَ  ﴿ ول َتعال :َ
امَوالَاسمَالةارنمَرل َأنَالقيارَيجيدزَلنداَأنَولمَيردَمنااَالمصدرَنا صَا

الزمرومَوإنَكدانَالدنصَالةعلديَلدمَيد تَنسلكَمسلكَ)كان(َفيَساهرَأفعانَ ذهَ
َبذلكمَبنَأت مَومن َفيَ)زان(َ ونَالشارر:

دد  َ دداَأ َي ددَ َ  َض  ددل ََنَ أ ََاءَ مَ س  َالاَاه ددزَ َتَ س 
َ

دغَ  َي َت دحَ َكَ بَُّحَ أ ََ دغَ مَ َنَ ة دالجَ َاَ م  َاَ م 
َ

 خصا ص )كان :
َمناا:َموتختصَ)كان(َدونَأخواتااَب مور

 : حيف ال ون من مضارعها:أوالً 
َلنونَمنَمضارعَ)كان(َبشروط:وتحذفَا

 أن تكون بلفظ المضارع ال الماضن. -1

                                                                                                                            
َتإذاَاكتةددَيشدديرَابددنَمالددكَبقولدد :َ)وذوَتمددام....(َإلدد َأنَ ددذهَاألفعددانَتسددتعمنَتامددةمَوذلددك( 1)

 بمرفوراا.



ََ (132) 

مَفدالَيجدوزَأنَتقدون:َلدمَأكمَوتريددَلدمَافً  ال وقأن تكون محيو ة وصالً  -2
َأكن.

مَمثن:َأال يليها ساكن،  ذن وليها ساكن كسر  ال ون، وال يجو  حي ها -3
رليادامََفَ و  درعمَومجزومدةمَولدمَي َفاديَمضداَ[1البينة:َ]َ﴾ لَْم يَُكِن الكِييَن َكفَُروا ﴿

 .(1)وليستَمتصلةَبضميرَنصبمَإالَأنااَمتصلةَبساكنمَفمنعَحذفَالنون
مَفالَيصالَأنَتقونَفديَالَيكند :َ)كان  ضمير  صب متصل ـال يتصل بأ -4

َّن »فدديَابدنَصددياد:ََ-رضديَ َرند -لعمددرََالَيكد مَومثدانَذلددكَ دونَالنبديَ
فدالَيجدوزَ نداَحدذفََ« وال خيور لوك  ون قتلوه يك ه  لون تسولف عليوه، وَّال يك وه

ألنَالااءَخبرَكانَمنصوبمَواسمااَيعودَرل َابنَصيادمَوالشرطَفديََ؛النون
َ.(2)ضميرَنصبَ حذفَالنونَمناا:َأالَتلق
َبقول :َابن مالكوإل َماَسب َيشيرَ

 مْ  ِ َجووو ْ   مُ انَ )َكووو ـِلووو ع  ارِ َضووومُ  نْ ِمووووَ 
 

 مْ  ِ تُووا الْ َموو فْ يْ َحوو وَ ْهوووَ  ونْ  ُوو فُ يَ ْحووتُ  
 

 ا: جوا   يادة )كان :ثا يً 
َتردَ)كان(َفيَالعربيةَرل َثالثةَأ سام:

َنا صةمَفتحتاجَإل َمرفوعَومنصوب.َ-1
َتامةمَفتحتاجَإل َمرفوعَدونَمنصوب.َ-2
َزاهدومَفالَتحتاجَإل َمرفوعمَوالَإل َمنصوب.َ-3

 وشروف  يادتها أمران:
امَمثدن:َضدارعَإالَشدذوذاَ:َأنَتكونَبلةدظَالماضديمَفدالَتدزادَبلةدظَالماألول

َ«...أنتَتكونَماجدَنبين»
امَوالشدديهانَاَومجددرورَاأنَتكددونَبددينَشدديهينَمتالزمددينمَلدديرَجددارًَّالثووا ن: 

َالمتالزمانَ ماَاللذانَالَيوجدَأحد ماَبدونَاآلخرمَمثن:
َالمبتدأَوالخبرمَنحوَ ولك:َالقطارَكانَ ادم.َ-أ

 مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمة. القطار
 فعنَماامَمبنيَرل َالةتالمَزاهدو. كان
َخبرَالمبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمة.  ادم
َالةعنَوفارل مَمثن:َلمَيتكلمَكانَرالم.َ-ب
لددم:َأداوَنةدديَوجددزممَحددرفَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَ لمَيتكلم

ورالمددةَجزمدد ََ«لددم»َـاإلرددراب.َيددتكلم:َفعددنَمضددارعَمجددزومَبدد

                                                 
َامَنحوَ ونَالشارر:و دَاستعملتَالعربَالحذفَ بنَالساكنَكثيرَا( 1)

 لووووم يووووك الحوووو  سوووووى أن هاجووووه
 

 رسووووووم دار قوووووود تعفووووووى بالسوووووورور 
 

إذَالَمكدانَأنَيقدان:َلدمَيكدنَالحد َسدو .َذكدرهَابدنَمالدكَفديَشدر ََ؛والَضروروَفيَ دذاَالبيدتَ
 .1/348التساين:َ

مَو مددعَالاوامدددع:1/299َمَوشددر َابدددنَرقيددن:1/348َر َالتسدداين:َانظددرَ ددذهَالشددروط:َشددد( 2)
1/122. 



ََ (133) 

 السكون.
 زاهدو. كان
َفارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. رالم
َالموصونَوصلت :َنحو:َأ بنَالذيَكانَررفت .َ-ـج
 فعنَمااَمبنيَرل َالةتال. أ بن
 اسمَموصونَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَفارن. الذي
 زاهدو. كان
فعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبتاءَالةارنمَوالااءَضميرَ ررفت 

وجملدةَ)ررفتدد (َصددلةََمنصددبَمةعدونَبدد َمتصدنَمبندديَفديَمحددن
َالموصونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.

َتماَالتعجبيةَوفعنَالتعجبمَمثن:َماَكانَأطيبَكالمكَ-دََ
نكروَتعجبيدةمَبمعند :َشديءَرظديممَاسدمَمبنديَرلد َالسدكونَفديَ ماَكان

 محنَرفعَمبتدأمَكان:َزاهدو.
أطيددددددددبَ
 كالمكَ

الةارددنَضددميرَفعددنَمدداامَمبندديَرلدد َالةددتالَ)فعددنَالتعجددب(َو
ورالمددةََممسددتترَتقددديرهَ ددومَكالمددك:َكددالمَمةعددونَبدد َمنصددوب

و وَمضافمَوالكافَضميرَمتصنَمبنيََمنصب َالةتحةَالظا رو
َرل َالةتالَفيَمحنَجرَمضافَإلي .

الجارَوالمجرورمَإالَأن َممنوعَأنَتدزادَ)كدان(َبينامداََ:ومنَالمتالزمين*َ
َاب.سومةَالعرامَمثن:َرل َكانَالمَ إالَشذوذاَ

َفيَ ونَالشارر:
ددددد ددددديَب َب ددددديَأ َن دددددب ََاو َرَ س  دددددت ََرَتك  َ امَ س 
َ

ددددل ددددرَ َ ددددالمَ َانَ  َك  ددددالَ َةَ مَ وَ س  (1)ابَ رَ ع 
َ

َ
 ا: حيف كان مع اسمها:ثالثً 

ويكثرَحذفَكانَمعَاسمااَبعدَإنَولوَالشرطيتينمَمثالااَبعدَ)إن(:َالمرءَ
والتقددير:ََما(َخبدرَكدانَالمحذوفدةاَفسيف.َفكلمةَ)سيةاَمقتونَبماَ تنَب مَإنَسيةاَ

َامَفحذفتَكانَواسماامَومن َ ونَالشارر:امَأي:َالمقتونَب َسيةاَإنَكانَ وَسيةاَ

ددَيددنَ   ََدَ   دد ددَنَ إ ََيددنَ اَ  َم  ددَنَ إ َاَوَ  اَدَ ص  َاباَذَ ك 
َ

دف ََ دَكَ ارَ ذَ ت دداَارَ م  َاَ  ددذَ إ ََنَتوَ   ددَنَ م  َ(2)يال 
َ

َا.نَالمقونَكذباَاوإنَكَماأي:َإنَكانَالمقونَصد اَ
أي:ََ«ا مون حديودالتمس ولوو خاتًمو»:َنَالنبيَومثانَالحذفَبعدَ)لو(َ و

َاَمنَحديد.خاتمَاَ-أيَالملتمرَب -ولوَكانَ وَ

                                                 
مَوالشدا د1/337َوشدر َاألشدمونيَرلد َاأللةيدة:ََم1/291وردَ ذاَالبيتَفيَشر َابنَرقين:َ( 1)

دفي :َزيادوَكانَبينَالجارَوالمجدرورَشدذوذاَ ا:َامَواألصدن:َرلد َالمسدومةَالعدراب.َوانظدرَأيضا
 .1/120مَوالامع:7/99َابنَيعيش:َ

مَو مددع1/341َمَوشدر َاألشددمونيَرلد َاأللةيدة:1/294َوردَ دذاَالبيدتَفديَشددر َابدنَرقيدن:َ( 2)
 .1/121الاوامعمَللسيوطي:َ



ََ (134) 

 قال ابن مالك:  

 رْ بَوووووووووالخَ  ونَ قُوووووووووبْ يُ ا وَ هَ و َ  ُ يِ ْحووووووووويَ وَ 
 

  1)رْ هَ تَ ا اْشووا يَ يوورً ثِ كَ  وْ لَوووَ  نْ َِّ  دَ ْعووبَ وَ  

 
 ا: حيف كان وحدها:رابعً 

لخبدرمَنحدوَ دولام:َأمداَو دَتحذفَكدانَوحدد امَويبقد َرملاداَفديَاالسدمَوا
امَانطلقددتَمعددكمَو ددذهَالجملددةَمبنيددةَرلدد َكددالمَسددمعَمددنَفصددحاءَأنددتَمنطلقادد

اَاَانطلقدتَمعددكمَومعنداه:َلكوندكَمنطلقاددالعدربمَواألصدنَفيد :َإلنَكنددتَمنطلقاد
َا.الالمَالجاروَ بنَالمصدرَالمؤونمَو ذاَجاهزَ ياسَاَتَ ف َانطلقتَمعكمَثمَحذَ 

)ما(َالزاهدومَفصدارَالكدالمَرلد ََـااَبوحذفتَكانَدونَاسماامَورواَرن
اَانطلقتَمعكمَثدمَأدغمدتَالندونَفديَالمديمَكمداَ ذهَالصورو:َأنَماَكنتَمنطلقاَ

تقتضيَالقواردَالصوتيةمَواستبدنَبالضميرَالمتصنَضميرَمنةصنَحت َيمكنَ
َ.(2)اَانطلقتَمعكنطق مَفصارَالكالم:َأماَأنتَمنطلقاَ

 ومن َ ونَالشارر:

ددددددرَ اَخَ ب ددددددأ َ ددددددأ ََة َاش  دددددداَأ َم  َرَتة ددددددداَن ذَ َتَ ن 
َ

َت ددددَمَ ل ددددَيَ مَ وَ   ددددَنَ إ َف ددددَ
ددددَمَ اَ ل َكَ    َعَ ب َالض 

َ
مصددددريةمَومددداَزاهددددوَردددواَردددنَكدددانمَوأندددت:َاسدددمَكدددانَ«َأن»َـ:فدددََ

َ.(3)المحذوفةمَذاَنةر:َخبر ا
 قال ابن مالك:

 بْ ِكووتُ ا ارْ َهوو ْ ا عَ َموو يضُ وِ ْعووتَ  نْ أَ  دَ ْعووبَ وَ 
 

ووووأَ  لِ ثْوووومِ كَ     4)بْ رِ تَ اقْ ا  َوووورا بَوووو  َ ْ ووووا أَ مك

 
َ:، ا فكئال مرة الثا ية: وأ عال هيم المجموعة، هن:  ال، برح،  ت

 وتدررَ ذهَاألفعانَمنَالنواحيَالتالية:
َ: معا يها:أوالً 

رل َالرغمَمنَاختالفَ ذهَالزمروَفيَاللةظَتجد اَتتة َفيَمعنا امَو دو:َ
اَيسددتمرَإلدد َزمددنَمددامَأوَإلدد َزمددنَأنَاسددمااَيتصددفَبمعندد َخبر دداَاتصددافاَ

اَالقطدارَوا ةادمداَفتد َاَحتد َطلعدتَالشدمرمَمَنقون:َماَزانَالجوَبداردَا(5)لتكلما
َاَحت َسالتَالطرق.حت َنزنَالركابمَماَانةكَالمطرَسا طَا

                                                 
ن(َإوأنَذلدكَيكثدرَبعددَ)َمإلد َمواضدعَحدذفَكدانَمدعَاسدمااَ-فديَ دذاَالبيدت-يشيرَابدنَمالدكَ( 1)

َاَبعدَلدنمَنحوَ ونَالشارر:و)لو(مَو دَوردَالحذفَشاذًَّ
   ووووووووووووذلى َّتال هوووووووووووواموووووووووووون لوووووووووووود شوووووووووووووالً 

 
:َخبرَكانمَواسدمااَضدميرَيعدودَرلد َالنا دة.َوانظدر:َشدر َمَفشوالَاوالتقدير:َمنَلدَإنَكانتَشوالَا

 .1/122مَوالامع:1/344َمَواألشموني:1/293َابنَرقين:َ
 .1/122ارجعَإلي َفي:َ معَالاوامع:َ( 2)
 .1/198مَاألشموني:297َم1/296َانظر:َشر َابنَرقين:َ( 3)
 يتَإشاروَإل َحذفَ)كان(َبعدَ)أن(َالمصدريةَويعواَرنااَ)ما(.فيَالب( 4)
ومعندد َ ددذهَالحددروفَرلدد َاإليجددابمَوإنَكددانَفدديَأولادداَحددرفَالنةدديمَوذلددكَأنَ ددذهَاألفعددانَ( 5)

فزانَوبر َوانةكَوفت مَكلااَمعنا اَخالفَاإلثباتمَفإذاَدخدنَحدرفَالنةديَردادََممعنا اَالنةي
دَوخالفَالزوانمَفدإذاَمإل َاإلثبات أي:َ دوََ؛امَفادوَكدالمَمعنداهَاإلثبدات لدت:َمداَزانَزيددَ اهما



ََ (135) 

َ:ا: شروف عملهاثا يً 
 والَتستعمنَ ذهَاألفعانَنا صةَإالَإذاَسبقتَبنةيَأوَشبا :

َو وَإماَظا رمَوإماَمقدر.َ: ال فن:أوالً 
:َ)مدا(مَنحدو:َمداَزالدتَالنجدومَسداطعةَحتد َأشدرقَـنَبدفالظا رَ ددَيكدو*َ
َالصبا .
ال توو ال أمتووون بخيووور مووا عجلووووا الففووور »:َ:َ)ال(مَنحدددو:َ ولددد َـأوَبددَ-

َ.«وأخروا السحور
قَالُوا لَْن  َْبَرَح َعلَْيِه َعاِكِفيَن َحتكى يَْرِجَع  ﴿َ:َ)لن(مَكقونَ َتعال :ـأوَبَ-

َ.[91ط :َ]َ﴾ َِّلَْي َا ُموَسى
َ:َ)لم(:َلمَتزنَالسماءَتمطرَحت َانقشعَالسحاب.ـأوَبَ-
َاَحت َالصبا .:َ)لما(مَنحو:َدخنَأخيَالحجروَولماَيزنَناهمَاـأوَبَ-
اَوتبقد َمعند مَالَوالمقدرمَ دوَمداَتحدذفَكلمدةَالنةديَمدنَالعبداروَلةظاد*َ

ِ تَْفتَوأُ تَوْيُكُر يُو ﴿سيماَبعدَالقسممَنحوَ ونَ َتعال :َ ِك يوسدف:َ]َ ﴾ ُسوفَ قَالُوا تَوا

َأي:َالَتةت مَو ذاَ وَحديثَالنةي.َ؛[85
َو وَأنَتسب َالحروفَبدراءمَأوَناي:َا: شبه ال فن:ثا يً 
َمَمثان: الدعاء* 

َ ل دب َ َالَ ل درَ َيَ مَ َارَ اَدَ يَي َمَ ل َاَاسَ َي َالَ أ َ
َ

دددَانَ َزَ الَ وَ َ دددق َالَ َكَ اه دددرَ رَ جَ َب َالًَّاَ نَ م  (1)رَ ط 
َ

َ
ثَأجر َ)الَزان(َمجر َ)كان(َفيَرفعااَحيَ؛)الَزان(َ:والشا دَفيَ ول 

َاالسمَونصبااَالخبرَلتقدمَ)ال(َالدراهيةَرلياامَوالدراءَشب َالنةي.
:َحددرفَدردداءمَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددراب.َال الَزان

 :َفعنَمااَنا صَمبنيَرل َالةتال. ال
 زانَمقدمَمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.َخبرَال مناالًَّ
وجرردداء:َاسددمَمجددرورََم(جددارَومجددرورَمتعلدد َبقولدد َ)مددناالًَّ جرراهكب

وضدميرَالمخاطبدةََمو وَمضدافَمورالمةَالجرَالكسروَالظا رو
 ضميرَمتصنمَمبنيَرل َالكسرَفيَمحنَجرَمضافَإلي .

َاسمَالَزانَمؤخرَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. القطر
َمَكماَفيَ ونَالشارر:وال هن*َ

دذَ َنَ زَ َت َالَ وَ َرَ م َ شَ َا  َصَ  دَرَ اك  َتَ وَ الم 
َ

دددددددددددن َف ََ دددددددددددَ  َان َي َس  َ(2)ينَ ب دددددددددددمَ َنٌَال َض 

َ
فقدَرملتَ)تزن(َرمنَ)كدان(َلكوناداَمسدبو ةَبحدرفَالناديمَوالناديَشدبي َ

َبالنةي.

                                                                                                                            
فيمداَمضد َمدنَالزمدانمَفادوَكدالمَمعنداهَاإلثبدات.َانظدر:َشدر َالمةصدن:َاسدتمرَ داهممَو يامد َ

7/106. 
 .1/266مَشر َابنَرقين:1/308َوردَ ذاَالبيتَفيَشر َاألشموني:َ( 1)
 .1/265وردَ ذاَالبيتَفيَشر َابنَرقين:َ( 2)
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:َنا يددةمَحددرفَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددرابمَال الَتزن
:َفعدددنَمضدددارعَندددا صَمجدددزوممَورالمدددةَجزمددد َالسدددكونمَتووو ل

 «.أنت»ميرَمستترَتقديرهَواسم َض
و دددوََمورالمدددةَنصدددب َالةتحدددةَالظدددا روَمخبدددرَ)تدددزن(َمنصدددوب ذاكرَ

 مضاف.
َمضافَإلي َمجرورمَورالمةَجرهَالكسروَالظا رو. الموت

 أمثلة أخرى:
َ امَوالَفتدكَكثيدرَاامَوالَبدر َمال دكَوافدرَاتقونَفديَالددراء:َالَزانَخيدرَ  -

َ.رمركَطويالاَ
اَرلدد َاَرلدد َالعمددنمَوالَتددزنَمتقدددمَابًّددوتقددونَفدديَالناددي:َالَتبددر َمك -

َأ رانك.
 ا: خصا صها الصر ية:ثالثً 

دتتصرفَ ذهَاألفعدانَتصدرفاَ اَأ دنَمدنَتصدرفَالزمدروَاألولد مَفدالَاَنا صا
ي تيَمنااَفعنَاألمرَبسببَلزومَالنةيَلاامَبنَي تيَمنااَالماضيمَوالمضدارعمَ

َتقون:َ
َ. اهمةاََرة َا.َََََََََََولمَتزنَالزراجارياََماَزانَالنينَ 
َمنتظرين.َولمَيبر َالعمانَ ََا.ََََََََََطالعاََماَبر َالناارَ 

َ.بعيدواََولمَتةت َالمسافة َََيجري.ََََََالقطارَ َ وماَفت
َ.ساطعةاََولمَتنةكَالشمرَ ََا.ََََََطالعاََوماَانةكَالقمرَ 

 استعمالها تامة:
ور امَوتكونَ ذهَاألفعانَتامةَإذاَاكتةتَبمرفورااَوربرتَرنَمعدانيَجدذ

ك نَيةيدَالةعنَ)زان(َمعن َالزوانمَمثن:َزالتَالشمرمَوفيَ ذهَالحالدةَيكدونَ
مضدددارر َ)يدددزون(َالَ)يدددزان(مَأوَأنَيعبدددرَالةعدددنَ)بدددر (َردددنَمعنددد َالتدددركَ

 َلَووْن  ﴿َوالمغددادرومَتقددون:َالَأريدددَأنَأبددر َ ددذاَالمكددانمَوكمدداَفدديَ ولدد َتعددال :
مَأي:َلددنَأفددارقَاألرامَأوَأنَ[80يوسدف:َ]َ﴾ نأَْبووَرَح اأْلَْرَض َحتكووى يَووأَْيَن ِلوون أَبِوو

يعبرَالةعنَ)انةك(َرنَاالنةصانَأوَاالنحدالنمَتقدون:َانةدكَالعظدممَأي:َانةصدنَ
َلمَتنحن.َ:تَرقدوَفالنمَأيرنَموضع مَونقون:َماَانةكَ 

َا.(َفالَيستعمنَإالَنا صَا أماَالةعنَ)فت*َ
َوإلررابَنحو:َانةكَالعظم.َنقون:

  َالةتال.فعنَمااَمبنيَرل انةك
َفارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. العظم

 ال مرة الثالثة: أ عال هيم ال مرة، هن: ما دام، ليس:
 : معا ن الفعلين:أوالً 

وتدنَرل َأنَاسمااَيتصفَبمعن َخبر اَمدوَمحدودومَمثن:َتنةعكََدام: -أ
َا.َ ادرَاامَويحسنَأنَتلمَبلغةَثانيةَماَدمتَالرياضةَماَدمتَفت َأوَشابًَّ
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مَومنَأجنَذلكَاختلفَالنحداوَفرقَتَاَكبيرَ اَومعناهَتامًَّوليرَبينَمعناهَنا صَا
والمعربونَفيَتوجي َبعاَالنصوصَالقر نيةمَفاوَندا صَرنددَبعضداممَنحدوَ

ِم َِّلَْيَك َِّالك َموا ُدْموَ  َعلَْيوِه قَا ًِموا ﴿ ونَ َتعال :َ مَوأجدازَ[75 نَرمدران:َ]َ ﴾ اَل يَُؤد ِ
ددَ خددرونَأن وواَلِة  ﴿َامَوكددذلكَاختلةددواَفدديَ ولدد َتعددال :يكددونَتامًّ َوأَْوَصووا ِن بِالصك

َكاِة َما ُدْمُ  َحياا د[31مدريم:َ]َ ﴾ َوال ك اَحدينَيتضدمنَمعند َمَرل َأنَيتعينَكون َتامًّ
َ[107 دود:َ]َ ﴾ َخاِلوِديَن  ِيَهوا َموا َداَموِ  السكوَماَواُ  َواأْلَْرضُ  ﴿البقاءمَكماَفيَاآلية:َ

َاَبقيتَالسماواتَواألرا.مَ:أي
اَبمعن َخبر اَفيَالدزمنَالحاضدرمَوتنةيَأنَيكونَاسمااَمتصةاََليس: -ب

َ.[35الحا ة:َ]َ ﴾  َلَْيَس لَهُ اْليَْوَم َها ُه َا َحِميمْ  ﴿َكماَفيَ ول َتعال :
 ا: ل وم )ما  قبل دام:ثا يً 

ومعنا داَيةمَاَإالَإذاَسبق َ)ما(َالمصدريةَالزمانوالَيكونَالةعنَ)دام(َنا صَا
أي:َمدددوََ؛ثبددوتَواسددتمرارَالمعندد َالددذيََ بلادداَمدددوَثبددوتَالمعندد َالددذيَبعددد ا

مَو دذاَ(1)وتسم َفيَمعظمَكتدبَالنحدوَمصددريةَظرفيدةثبوتَخبر اَالسماا.َ
امَو دو:ََمعرباديعنيَأن َالَبدَمنَت ويل َبمصدرَذيَمو عَإررابيمَوإليدكَمثداالَا

َا.سنبق َفيَالمصيفَماَدامَالجوَحارًَّ
 مصدريةَزمانية. ام
 فعنَمااَمبنيَرل َالةتال. دام
 اسمَماَدامَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.َماسماا الجو
صب َالةتحةمَوالمصددرَالمدؤونَفديَنمنصوبمَورالمةَدامَخبرَماَ احارًَّ

َبق .نمحنَنصبَناهبَرنَظرفَالزمانَيتعل َبالةعنَ
 ا: الخصا ص الصر ية:ثالثً 

نَرددنَاألفعددانَالنا صددةَالتدديَمددرتَفدديَأنامدداَفعددالنَويختلددفَ ددذانَالةعددال
الَتكدادَتددنَرلد َ«َلدير»جامدانَرل َصوروَالماضديمَورلد َالدرغمَمدنَأنَ

زمددنَمضدد َبددنَرلدد َالحاضددرمَأوَالمسددتقبنمَجعلادداَالنحدداوَفدديَزمددروَاألفعددانَ
إذَتلحدد َبادداَتدداءََ؛ألنَلادداَصددورتااَالشددكليةمَوخصاهصددااَالصددرفيةَ؛الماضددية

َ.(2)(مَوتبن َرل َالةتالمَلستَ مَلستَ وتاءَالةارنَ)لستَ الت نيثَ)ليست(َ
 أحوال خبر )كان  وأخواتها

َلخبرَكانَوأخواتااَثالثةَأحوان:
 األول: توسف الخبر بين )كان  واسمها:
اَأنَيتوسطَالخبرَبينااَوبدينَاسدماامَويجوزَفيَبابَ)كان(َوأخواتااَجميعاَ

بدالخبرَثدمَباالسدممَمثدن:َكدانََثدمَ-كدانَأوَإحدد َأخواتادا-في تيَبالةعنَالنا صَ
َ.اَزيدٌَ اهمَا
 مبنيَرل َالةتال.ناس َفعنَمااَنا صَ كان
 خبرَكانَمقدمَمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. ا اهمَا
َاسمَكانَمؤخرَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. ٌ  زيد

َ.[47الروم:َ]َ ﴾ َوَكاَن َحقاا َعلَْي َا  َْصُر اْلُمْؤِم ِينَ  ﴿َومن َ ول َتعال :

                                                 
 .1/267مَوشر َابنَرقين:1/322َمَاألشموني:1/111َر:َ معَالاوامع:َانظ( 1)
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لَوْيَس  ﴿َو دَمنعَابنَدرستوي َتقديمَخبرَليرمَو وَمحجوجَبقول َتعدال : •
َ:َالبر:َخبرَ)لير(َمقدم.ـمَف[177َالبقرو:]َ ﴾ اْلبِرك أَْن تَُولُّوا

 و دَمنعَابنَمعطَتقديمَخبرَ)ماَدام(َو وَمحجوجَبقونَالشارر: •
َيَ ع ددل َل ََيددبَ َطَ الَ  ددَش  دداَدَ م  ددغ نَ مَ َتَ ام  َةاَص 
َ

ددددد َ اب ََ  َات ددددذ َل ََ ددددَارَ ك  ددددوَ َتَ وَ الم  (1)مَ رَ الا 
َ

َ
َبقول :ابن مالك وإل َماَسب َيشيرَ

 رْ بَووووووالخَ  فَ سُّوووووووَ ا تَ َهوووووويعِ مِ ن جَ  ِوووووووَ 
 

  2)رْ َظووووحَ  امَ دَ  هُ قَ بْ َسوووو ل  ُكوووو، وَ  ْ ِجووووأَ  
 

 الثا ن: وجوب التأخير: 
 ﴿َيجبَت خيرَالخبرَرنَالةعنَواسدم مَو دوَاألصدنمَنحدوَ دونَ َتعدال :

َمَوذلكَفيَمس لتين:[54الةر ان:َ]َ ﴾ َربَُّك قَِديًرا َوَكانَ 
نحدوَ ولدك:ََ-مقددرَ–:َأنَيكونَإررابَالخبدرَواالسدمَغيدرَظدا رَهمااَّحد

َمكددانَأخدديَرفيقدديمَفعالمدداتَاإلرددرابَالَتظاددرَرلدد َكددنَمددنَاالسددمَوالخبددر
َاَرل َاألصن:مفوجبَمجيها

 فعنَمااَنا صَمبنيَرل َالةتال. كان
روَمندددعَمدددنَدوعمَورالمدددةَرفعددد َضدددمةَمقدددأ :َاسدددمَكدددانَمرفددد أخي

ظاور داَاشددتغانَالمحددنَبحركددةَالمناسددبةمَو ددوَمضددافمَواليدداء:َ
 ضميرَمتصنَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَجرَمضافَإلي .

رفيدد :َخبددرَكددانَمنصددوبمَورالمددةَنصددب َالةتحددةَالمقدددروَرلدد َ رفيقي
 خددرهَمنددعَمددنَظاور دداَاشددتغانَالمحددنَبحركددةَالمناسددبة.َو ددوَ

ء:َضميرَمتصنَمبنديَرلد َالسدكونَفديَمحدنَجدرَمضافمَواليا
َمضافَإلي .

َوَمووا َكوواَن  ﴿َامَنحددوَ ددونَ َتعددال ::َأنَيكددونَالخبددرَمحصددورَاواألخوورى
 .[35األنةان:َ]َ ﴾ َصاَلتُُهْم ِعْ َد اْلبَْيِ  َِّالك ُمَكاًء َوتَْصِديَةً 

 ما:َنافيةمَوكان:َفعنَمااَنا صَناس َمبنيَرل َالةتال. وماَكان
و ددوََمصددالو:َاسددمَكددانَمرفددوعَورالمددةَالرفددعَالضددمةَالظددا رو امصالت

مضافمَو) م(:َضميرَمتصنَمبنيَرل َالسدكونَفديَمحدنَجدرَ
 مضافَإلي .

ظرفَزمانَمبنيَرل َالةتالمَوالبيت:َمضافَإليد َمجدرورََ:رند رندَالبيت
 ورالمةَجرهَالكسروَالظا رو.

 أداوَحصر. إال
َلةتحةَالظا رو.خبرَكانَمنصوبمَورالمةَنصب َا مكاء

                                                 
مَوشدر 1/274َمَوشدر َابدنَرقيدن:1/117َوردَ ذاَالبيتَفيَكتابَ معَالاوامعمَللسيوطي:َ( 1)
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اَيعودَرل ََ؛يجبَفي َتقديمَالخبرَرل َاالسمَ ولنا:َكانَفيَالدارَصاحباا ألنَفيَاالسمَضميرا
 الخبرمَووجوبَالت خيرمَنحو:َكانَأخيَرفيقيمَوذلكَلتقديرَرالماتَاإلرراب.
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 الثالث: تقدم الخبر على الفعل واسمه:
يجوزَتقدمَالخبرَرل َالةعنَواسم َفيَ)كدان(َوأخواتادامَإالَإذاَكدانَالةعدنَ

ألنَمداَالمصددريةَالَيصدالَأنََ؛)دام(َو)لير(َفالَيجوزَأنَيتقدمَرلياماَالخبدر
دَم«مداَدام»يعمنَمداَبعدد اَفيمداَ بلاداَفديَالةعدنَ زيددمَوالََاَلديرفدالَيقدان:َ اهما

َاَماَدامَزيد.يقان:َ اهمَا
 أََهُؤاَلِء َِّيكاُكْم َكا ُوا يَْعبُوُدونَ  ﴿َ ول َتعال :َوالدليل على جوا  تقدم الخبر:*َ

َ.[40سب :َ]َ﴾
الامدددزو:َاسدددتةااميةمَحدددرفَمبنددديَرلددد َالةدددتالَالَمحدددنَلددد َمدددنَ أ ؤالءَ

َاإلرراب.
  ؤالء:َاسمَإشارومَمبنيَرل َالكسروَفيَمحنَرفعَمبتدأ.

ضميرَمنةصنَمبنيَرل َالسكونَفديَمحدنَنصدبَمةعدونَ«َإيا» إياكم
 ب مَوالكافَحرفَخطابمَوالميمَحرفَللجمع.

كان:َفعنَماامَمبنيَرل َالضممَالتصدال َبدواوَالجماردةمَوواوَ كانوا
 الجمارةَضميرَمتصنَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَاسمَكان.

ألند ََ؛ َثبدوتَالندونورالمدةَرفعدَميعبدون:َفعنَمضدارعَمرفدوع يعبدون
ألفعانَالخمسةمَوواوَالجمارةَضميرَمبنيَرل َالسدكونَفديَامنَ

محددنَرفددعَفارددنمَوالجملددةَالةعليددةَمددنَالةعددنَوالةارددنَوالمةعددونَ
َالمقدمَ)إياكم(:َفيَمحنَنصبَخبرَكان.

أ دؤالءَكدانواََ:والشا د:َ)يعبدون(َرملتَفيَ)إياكم(مَفالترتيبَاإلررابديََ
معمونَالخبرَالذيَ دوَ)إيداكم(َبعددَانةصدال مَدنَذلدكَرلد ََيعبدونكممَفلماَتقدم

راملدد مَو ددذهَ اردددوَيحددنَجددوازَتقدددمَالخبددرَنةسدد مَفددالمعمونَالَيحددنَإالَحيددثَ
مطردومَفالَيح َللمعمونَأنَيضعَرجل َإالَفديَالمكدانَالدذيَيجدوزَلعاملد َأنَ

 يضعَرجل َفي .
ديمَالصدلةَرلد َ دوَأند َيلدزمَمند َتقدوالدليل على امت اعوه  ون خبور دام: * 

الموصونمَولزومَالةصنَبينَالموصونَالحرفيَوصلت مَو وَالَيجوزمَمثال :َ
الَأصحبكَماَدامَزيدَصديقكمَفزيد:َاسمَماَداممَوصديقك:َخبر امَو دَررفنداَ
أنَ)ما(َموصونَحرفيمَفصديقكَمعمونَالصلةمَفإذاَ لت:َالَأصحبكَصديقكَ

  َالموصونمَو وَالَيجوز.ماَدامَزيدمَلزمَ ناَتقديمَمعمونَالصلةَرل
جاءَالذيَأكرمَأباكمَالَيصالَأنَنقون:َجاءَأباكَالذيَأكدرممَكدذلكَ:  مثالً 

ألند َيلدزمَمند َالةصدنَبدينَالموصدونََ؛الَيقان:َالَأصحبكَماَصدديقكَدامَزيدد
َ.(1)الحرفيَ)ما(َوصلت َ)دام(

 ملحوظة:
ينَ)مدا(مَتقديمَالخبرَرلد َ)مداَدام(َممندوعَباالتةداقمَأمداَتوسدطَالخبدرَبد*َ

)دام(مَفمنَالنحاوَمنَأجازهمَوإنَكانَاألكثرَرل َمنع مَولاذاَانتقدواَابنَمالكَ
ألنَاالتةداقَفديَتقديمد َرلد ََ؛«امَحظردَ َ  َق َبَ سَ َنَ وكَ »فيَنقل َاالتةاقَفيَ ول :َ

َ.(2)كماَ لنا«َماَدام»
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وأماَامتناعَتقديمَالخبرَمعَ)لير(َفاوَمذ بَجمارةمَمنامَابنَمالدكَوابدنَ
ألند َلدمَيسدمعمَوألنَ)لدير(َفعدنَجامددَف شدباتََ؛اَلسدتاممَفالَنقدون:َذا باد ش

َ)رس (مَوخبر اَالَيتقدمَباتةاق.
و دَأجدازَتقدديمَخبدرَلديرَالةارسديَوابدنَجنديمَواسدتدلواَرلد َذلدكَبقولد َ

َـمَوذلددكَأنَ)يددوم(َمتعلدد َبدد[8 ددود:َ]َ ﴾ أاََل يَووْوَم يَووأْتِيِهْم لَووْيَس َمْصووُرو ًا ﴿َتعددال :
مَفلمدداَتقدددمَ(امصروفاَـ)ا(َخبددرَلدديرمَويددومَمعمددونَلددا(مَو)مصددروفاَ)مصددروفاَ

َ.(1)المعمونَجازَتقدمَالعامن
َ انَابنَمالك:

 رْ بَوووووالخَ  فَ سُّووووووَ ا تَ َهووووويعِ مِ ن جَ  ِووووووَ 
 

  2)رْ َظووووووحَ  امَ دَ  هُ قَ بْ َسوووووو ل  ُكوووووووَ   ْ ِجووووووأَ  
 

 هْ يَووووا ِ ا ال ك َموووو رِ بَووووخَ   ُ بْ َسوووو اكَ يَ َكوووو
 

  3)هْ يَووووووالِ  تَ الَ  ةً وك لُووووووتْ ا مَ َهووووووبِ  ئْ ِجوووووو َ  
 

 نفِ فُ اْصوو سَ يْ لَوو ر  بَووخَ   ِ بْ َسوو عُ ْ وومَ وَ 
 

  4)نِفووووووتَ كْ يَ  ع  ْ ووووورَ ا بِ َموووووو ام  َموووووو تَ يُ وَ  

 

 الخالصة:
 كان وأخواتها من حيث العمل ثالثة أقسام:* 
ماَيعمنَبالَشرطمَو ي:َكانمَأمسد مَأصدبالمَأضدح مَظدنمَبداتمَصدارمََ–أَ
َلير.
َمَبر . نةكمَفتماَيعمنَبشرطَتقدمَنةيَأوَشبا مَو ي:َزانمَاَ–ب
َماَيعمنَبشرطَتقدمَ)ما(َالمصدريةَالظرفيةَرلي مَو و:َدام.َ-ـج
 وهن من  احية التصرف وعدمه ثالثة أ واع:* 
و وَسبعةَأفعان:َكانمََمامَفي تيَمن َالمضارعَواألمراَتامًَّرفَتصرفاَصماَيتَ-أ

َار.صأمس مَأصبالمَأضح مَظنمَباتمَ
دددمددداَيتصدددرفَتصدددرفاََ–ب نددد َالمضدددارعَفقدددطمَو دددو:َأفعدددانَامَفيددد تيَماَنا صا

َمَانةكمَبر . االستمرارمَزانمَفت
َامَفاوَجامدَلصوروَالماضيمَو ماَفعالن:َليرمَدام.ماَالَيتصرفَمطلقاََ-ـج
 أحوال خبر )كان :* 

َأحوان:َةوخبرَكانَرل َثالث
َجوازَالتوسطَبينَالةعنَواالسم.ََ–أَ
َوجوبَت خيرهَرنَالةعنَواالسم.َ–ب
َما.تقديم َرلياَ-َـج
 يمت ع تقديم خبر )دام وليس  عليهما، ويجو  توسفه بين )ما ، )دام .* 

                                                 
 .1/160انظرَ ذهَالمس لة:َكتابَاإلنصافَفيَمساهنَالخالفَبينَالكوفيينَوالبصريين:َ( 1)
عَسدب َالخبدرَرلد َأشارَابنَمالكَبقول :َ)وكنَسبق َدامَحظر(َإل َأنَكنَالعلمداءَحظدرَأوَمند (2)

)دام(مَفإنَأرادَاتةا امَرل َمنعَتقدم َرل َ)ماَدام(َكلااَفمسلمَل مَوإنَأرادَأنامَمنعواَتقديم َ
 رل َ)دام(َوحد اَفةي َنظر.

دَماَبمدايمَالخبرَرل َالةعنَوحدهَإذاَكانَمنةيًّدديشيرَإل َجوازَتق (3) اَزانَزيددمَومندعَمثدن:َمداَ اهما
 .امذلكَبعض

 رجيالَردمَتقدمَخبرَليرَرلياا.إشاروَإل َت (4)
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  صل
 الحروف العاملة عمل ليس

حدروفَمدنَحدروفَالنةديَمجدر َ)لدير(َفديَرفدعََأربعةارلمَأنامَأجرواَ
َالنافيات.(َإنَ مامَالمَالتمَ)االسمَونصبَالخبرمَو ي:َ

 : 1): ماأوالً 
دل َمَ عَ وي ََا.اَمطلقادزمنَالحداليَنةيادو يَحرفَنةيَالمعن َرنَالخبدرَفديَالد اَا 

َاَبنوَتميم.اَ ل َمَ اَ الحجازَوي ََأ نَ 
َشروف عملها:

َإلرمالااَشروط:َطَ رَ ت َشَ وي َ
َ﴾ َمووا َهووَيا بََشووًرا ﴿مثددنَ ددونَ َتعددال :ََأن يتقوودم اسوومها علووى خبرهووا، -1

َ.[31يوسف:َ]
حدرفَمبنديَرلد َالسدكونَالَمحدنَلد َمدنََمنافيةَتعمنَرمنَلدير ما

 اب.اإلرر
 .اسمَإشاروَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَاسمَ)ما(  ذاَ
َخبرَ)ما(َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. ابشرَا

:َـمحمددمَفدَمَولكنَتقون:َماَحاضرٌَ(2)اَمحمدٌَوالَيصالَأنَتقون:َماَحاضرَا
َمبتدأمَمحمد:َفارنَسدَمسدَالخبر.َ:حاضر

َماَفيَالبلدَأحد.َفإنَكانَخبر اَشب َجملةَجازَإرمالاامَمثال :
حدرفَمبنديَرلد َالسدكونَالَمحدنَلد َمدنََمنافيةَتعمنَرمنَلدير ما

 اإلرراب.
 جارَومجرورمَمتعل َبمحذوفَخبرَمقدم. فيَالبلد
َاسمَ)ما(َمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. أحد

فدالََ(:َمثان:َماَإنَزيدَ داهممَفانداَالَتعمدنَ)مدا َّن) ـ  اسمها ببَ سْ أال يُ  -2
َ.(3)اماَإنَزيدَ اهمَاَيقان:

 مبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمحرفَنةيَمامن ما
 مبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمحرفَزاهد إن
 مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيد
َخبرَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.  اهم

                                                 
َمنَوجوه:َ(لير)َـوشباااَب (1)
َ.اَيةيدانَالنةيم:َكونااألولَ

َ:َدخولاماَرل َالمبتدأَوالخبر.الثا ن
 .1/123:َأناماَيخلصانَالمحتمنَللمحان.َانظر:َ معَالاوامع:َالثالث
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مَإالَإذاَكدانَمعمدونَالخبدرَلخبورأال يفصل بي ها وبين اسومها بمعموول ا -3
امَومعمولادا:َامَفدالخبر:َ ارهاداَكتابادشب َجملةمَفلكَأنَتقون:َماَزيدَ ارهاَ

اَإالَإذاَكدانَمعمدونَالخبدرَاَزيددَ ارهادامَوالَيصالَأنَتقون:َماَكتابادكتاباَ
 اَبي.امَأي:َماَأنتَمعنيًَّشب َجملةمَمثن:َماَبيَأنتَمعنيًَّ

بنصدبَ-َ:َفالَيقان:َماَمحمدَإالَرسدوالَا 1)َّال ـا بأال يكون خبرها مقتر ً  -4
َموا أَْ وتُْم َِّالك  ﴿َبنَيقان:َمداَمحمددَإالَرسدونمَومند َ ولد َتعدال :َ-رسوالَا

َ.[10إبرا يم:َ]َ ﴾ بََشْر ِمثْلُ َا
 حرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمنافيةَماملة ما

 مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. محمد
مبنيَرل َالسدكونَالََمحرفَاستثناءَملغ َالَرمنَل َمأداوَحصر إال

 محنَل َمنَاإلرراب.
َخبرَالمبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. رسون

َقال ابن مالك:

 ونَ ا  دُ )َموو  ْ لَوومِ عْ   أُ سَ يْ )لَوو الَ َمووعْ َِّ 
  نْ )َِّ 
 

  2)نْ ِكووو ُ  يوووب  تِ رْ تَ ، وَ نِ ْفوووا ال ك قَوووبَ  عَ َمووو 

 
َ: 3))الباء  ـها باقتران خبر

اَاَلةظاداَبالباءَالزاهدومَفيكونَالخبدرَمجدرورَاويجوزَأنَيقعَخبرَ)ما(َمسبو اَ
م  ِلْلعَبِيوودِ  ﴿مَنحددوَ ددونَ َتعددال :َاَمحددالًَّمنصددوباَ مَ[46فصددلت:َ]َ﴾ َوَمووا َربُّووَك بَِظووالك

ووا يَْعَملُووونَ  ﴿َونحددوَ ددونَ َتعددال : مَونحددوَ[132:َاألنعددام]َ ﴾ َوَمووا َربُّووَك بِغَا ِوول  َعمك
َ ولك:َماَسرَبداهم.

حددرفَنةدديَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددرابَيعمددنَرمددنَ ما
 .)لير(

 اسمَ)ما(َمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. سرَ
الباء:َحرفَجرَمبنيَرل َالكسرَالَمحدنَلد َمدنَاإلردرابَزاهددمَ بداهم

َ.امَمنصوبَمحالًَّداهم:َخبرَ)ما(َمجرورَلةظَا

َعلى خبر )ما :العفف 

                                                 
ََبقونَالشارر:مستدالًََّموتبع َالشلوبينَإل َأن َيجوزَإرمالااَ–شي َسيبوي ََ–وجوزَيونرَ (1)

ا و ًووووو ُ جَ  ْ  مَ الك َِّ  رُ هْ ا الووووودك َمووووووَ 
َ بِ   هِ ِلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهْ أ
 

 ابَ يك عَو مُ الك َِّ  ا ِ اَجوالحَ  بُ احِ ا َصومَ وَ  
 

 )الحاشية(.1/304َمَوابنَرقين:1/123َينظر:َ معَالاوامع:َ
فةيَالشطرَاألون:َأالَتقتدرنََميشيرَابنَمالكَفيَ ذاَالبيتَإل َشروطَإرمانَ)ما(َرمنَ)لير( (2)

.(َإلد َرددمَتقددمَ.)ترتيدب.َ:مَو ولد (إال)َـاَنةياداَبدقإنمَو ول :َ)معَبقاَالنةدي(َأالَيندتَـ)ما(َب
 .رل َاسمااَخبر ا

األون:َتوكيدَللنةيمَوالثاني:َليكونَفيَخبرَمداََ:ذكرَصاحبَاإلنصافَأنَالباءَأدخلتَلوجاين (3)
 .1/167انظر:َاإلنصاف:ََ.بإزاءَالالمَفيَخبرَإنَالمؤكدو
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و دَيعطفَرل َخبرَ)ما(َباإليجابمَفيجدبَرفدعَالمعطدوفَرلد َأند َخبدرَ
مَنحدوَ ولدك:َمداَالمتنبديَ(1))بدنَولكدن(َـلمبتدأَمحذوفمَويكونَذلدكَالعطدفَبد

َاَلكنَنحوي.مَوماَسيبوي َشاررَااَبنَشاررٌَكاتباَ
حرفَنةديَيعمدنَرمدنَ)لدير(َمبنديَرلد َالسدكونَالَمحدنَلد َمدنَ ما

 اإلرراب.
ورالمددةَرفعدد َضددمةَمقدددروَمنددعَمددنَظاور دداََماسددمَ)مددا(َمرفددوع تنبيالم

 قن.الث َ
 خبرَ)ما(َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. اكاتباَ
مبنديَرلد َالسدكونمَيةيددَاإلضدرابَالَمحدنَلد َمدنََمحرفَرطف بن

 اإلرراب.
َخبرَلمبتدأَمحذوفمَتقديره:َ ومَمرفوعَورالمةَرفع َالضمة. شارر

:َبدنَ دوَشداررمَلكدنَ دوَنحدويمَفمداَبعددَ-المثدالينَالسدابقينَفدي-والتقديرَ
)بدنمَلكدن(َموجدبمَبينمداَمدداَ بلاداَمنةديمَولدذلكَالَتعمددنَ)مدا(َفيمداَبعددَ ددذينَ

َالحرفين.
أماَإذاَرطةتَبالنةيمَفيجوزَلكَفيَالمعطوفَأنَترفع مَويجدوزَلدكَأنَ*َ

َوالَذا بة.َ ادمةاََتنصب مَوذلكَنحوَ ولك:َماَسةينةٌَ
ةيَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَلد َمدنَاإلردرابَيعمدنَرمدنَحرفَن ما

 .)لير(
 اسمَ)ما(َمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. سةينة
 صب َالةتحةَالظا رو.نخبر)ما(َمنصوبمَورالمةَ  ادمةَ
يجددوزَفيادداَوجاددانمَالرفددعَرلدد َأنادداَخبددرَلمبتدددأَمحددذوفَتقددديره:َ ذا بة

ااَمعطوفةَرل َخبرَ)ما(َ يمَأي:َوالَ يَذا بةمَوالنصبَرل َأن
َالةتحةَالظا رو.َ ورالمةَنصبَ- ادمة–

َابن مالك:وإل َماَسب َيشيرَ
  لْ بَو) ـبِو وْ أَ   نْ كِ لَ ـ)بِ  وف  فُ عْ مَ  عُ  ْ رَ وَ 
 

 ثُ ْيوووحَ  مْ  َ ا اْلوووَموووبِ  وب  ُصووو ْ مَ  دِ ْعوووبَ  نْ ِمووو 
  2)لْ َحووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 رْ بَوووا الخَ بَوووالْ  رك َجووو سَ يْ لَوووا وَ َمووو دَ ْعوووبَ وَ  
 

  3)رْ َجوووويُ  دْ قَوووو انَ َكوووو نِ ْفوووو َ  وَ الَ  دَ ْعووووبَ وَ  

 
*َ*َ*َ

 الخالصة:
َمنَالحروفَالتيَتعمنَرمنَ)لير(َالحرفَ)ما(َويعمنَب ربعةَشروط:

َأنَيتقدمَاسمااَرل َخبر ا. -1

                                                 
 .1/357مَاألشموني1/308َمَشر َابنَرقين:1/124ََ:انظر:َ معَالاوامعمَللسيوطي (1)
دذاَرَ أند َإلبيتَإلد َيشيرَابنَمالكَفيَ ذاَا( 2) َنَ ي َع درلد َخبدرَ)مدا(َوكدانَالعطدفَباإليجدابَت ََفَ ط 

 رفعَالمعطوف.
دد)مددا(َو)لدير(َفيكددونَخبر مدداَمجدرورَاَرالبداءَ دددَتددردَفديَخبددأنَيشديرَفيدد َإلدد َ( 3) اَاَمنصددوباَاَلةظا

َ  .محالًّ
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 )إن(.َـأالَيسب َاسمااَب -2
 نَبينااَوبينَاسمااَبمعمونَالخبر.صَ ةَ أالَي َ -3
 )إال(.َـأالَيقترنَخبر اَب -4
َا.همَا اَومثانَماَاكتملتَفي َالشروط:َماَزيدٌَ •
اَاَلةظاددفيكددونَخبر دداَمجددرورَاَمويجددوزَأنَيقتددرنَخبر دداَبالبدداءَالزاهدددو •

 مَنحو:َماَزيدَبقاهم.اَمحالًَّمنصوباَ
وجدبََ-:َبدنَأوَلكدنـبد-يجوزَالعطفَرل َخبرَ)ما(َفإنَكانَباإليجابَ •

 رفعَاالسمَالمعطوفَرل َالخبرمَوإنَكانَبالنةيَجازَفي َاألمران.
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 : 1)ا: )ال  ال ا يةثا يً 
َوندرووتعم َ لة َليرَرل  َرمن َبنَ(2)ن َالنثرم َلغة َفي َيعرف َال َو و م

َ َحت َيصالَرملاا َالشعرمَوالَبدَمنَاستيةاهاا رل َالرغمَ-مقصورَرل َلغة
َ:ثالثةَشروطَ-منَ لت 
َمَمثنَ ونَالشارر:(3)أن يكون اسمها وخبرها م كرين -1

 ِض رْ ى األَ لَوووعَ  ءْ نْ  َشوووالَ  َووو  ك عَوووتَ 
 ايًوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواقِ بَ 
 

وووووومِ  رْ  َ وَ اَل وَ     4)ايَوووووواقِ وَ  ى هللاُ ـَ ضووووووا قَ مك

 
ا(َخبر دداَاسددمَالَمرفددوعَورالمددةَرفعدد َالضددمةَالظددا رومَو)با يادد شيء

 الةتحةَالظا رو.َ منصوبَورالمةَنصب
ا(َخبر داَاسدمَالمَمرفدوعَورالمدةَرفعد َالضدمةَالظدا رومَو)وا ياد وزر

َالةتحةَالظا رو.َ منصوبَورالمةَنصب
َا.حاضرَاَامَوالَمامنٌَغاهباََوتقون:َالَرجنٌَ

نافيةَتعمنَرمنَ)لير(َحرفَمبنيَرل َالسدكونَالَمحدنَلد َمدنَ ال
 اإلرراب.

 اسمَ)ال(َمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. مامن
َخبرَ)ال(َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. احاضرَا

اَفإنَلمَيتقدمَلمَتعمنمَفإنَ لدت:َالَضداهعاَأن يتقدم اسمها على خبرها:  -2
ورليدد َفكلمددةََ-بإ مالاددا–َخيددرٌََصددالمَبددنَالَبدددَأنَتقددون:َالَضدداهعٌَخيددر:َلددمَي

الخبدرمَوإمداََدَ مس دَدَ )ضاهع(َلااَإررابان:َإماَأنَتعربَمبتدأمَو)خير(َفاردنَس د
َامَو)خير(َمبتدأَمؤخر.اَمقدمَاأنَتكونَخبرَا

منددكمَفددالَيصددالَأنَتعمددنَ)ال(َفدديَ ولنددا:َالََأفضددنَ َالَأحدددٌَا: ومثالووه أيًضوو
َألن َ دَفصنَبينَاسمااَ)أحد(َوخبر اَ)أفضن(.َ؛أفضنَمنكَأحد

لدمَيصدالمَبدنَالََمافإنَ لت:َالَخيدرَإالَمثمدرَا)َّال ،  ـأال يقترن خبرها ب -3
َرل َاإل مانمَفيكونَخير:َمبتدأمَمثمر:َخبر.َمبدَأنَتقون:َالَخيرَإالَمثمرٌَ

 قال ابن مالك:

                                                 
َتردَ)ال(َرل َوجوهَردو: (1)

َ.:َأنَتكونَراملةَرمنَإنمَو يَالنةيَالتيَتنةيَالجنرأحدها
َو يَالتيَنحنَبصدد ا.َم:َأنَتكونَراملةَرمنَليروالثا ن
َ:َأنَتكونَراطةة.الثالث
َاَلنعم.اَمنا ضَا:َأنَتكونَجواباَالرابع

َ:َأنَتكونَرل َغيرَذلك.والخامس
 .1/239انظرَ ذهَاألوج :َكتابَمغنيَاللبيب:َ

 اإلرمانَمذ بَالحجازيينَواإل مانَمذ بَتميم. (2)
ََبقونَالشارر:طاهةةَمع َ ذاَالشرطمَبنَأجازَإرمالااَفيَالمعرفةَمستدالًَّلمَيعتبرَابنَجنيَو (3)

دَتَ ل دحَ وَ  دق َالَ َادَ وَ س  ََبَ ل  َاياداغَ اَب َن دأ َال 
َ

ددددَ ددددالَ اَوَ ا َ وَ س  ددددب  َحَ َنَ َر  َاي دددداخَ رَ ت َاَمَ ا 
ََ

مَشر َابنَرقين:1/125َواسمااَمعرفة.َ معَالاوامع:ََ(ال)ا(َحيثَرملتَوالشا دَفي َ)الَأناَباغياَ
 .1/240مَمغنيَاللبيب:1/365َمَاألشموني:1/315َ

 .1/365مَوشر َاألشموني:1/313َمَشر َابنَرقين:1/125َانظرَ ذاَالبيت:َ معَالاوامع:َ (4)
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  )الَ  سَ يْ لَووو ـَكووو  ْ لَووومِ عْ أُ  ا ِ رَ ِكووون ال ك  ِووو
 

  1)الَ َمووعَ ا الْ   يَ نْ )َِّ   وَ  َ ن )الَ ِلووتَ  دْ قَوووَ  

 

 الخالصة:
َأنَ)ال(َالنافيةَتعمنَرمنَ)لير(َرل َندروَو لةَبشروط:

َأنَيكونَمعموال اَنكرتين. -1
 أنَيتقدمَاسمااَرل َخبر ا. -2
 )إال(.َـقترنَخبر اَبيأالَ -3

 ا.فاهزَاَنٌَالَمامَمثال ما توا ر   يه الشروف:

 : 2)ا: ال  ال ا يةثالثً 
إالَأنَ ناكَشرطينََمنةيَتعمنَرمنَ)لير(َبشروطَأخواتااو يَحرفَ

َالَبدَمناماَإلرمالاامَو ما:
مَو دديَرلدد َوجدد َتعموول َّال  وون كلمووا  توودل علووى ال مووانال األول: أ هووا 

َ.(وأوانَممَوسارة-و يَأكثر اَاستعماالَا-حينَ)َ:الخصوصَثالثَكلمات
حدد مامَواألكثدرَمَبنَالبدَمنَحذفَأالثا ن: أن اسمها وخبرها ال يجتمعان

َحذفَاسماا.
َ.[3ص:َ]َ ﴾ َواَلَ  ِحيَن َم َاص   ﴿أمثلة:َ انَتعال :َ

نافيددةمَتعمددنَرمددنَ)لددير(َحددرفَمبندديَرلدد َالةددتالَالَمحددنَلدد َمددنَ الت
 اإلرراب.

حدددددددددددددددددينَ
 مناص

و دوََمالةتحةَالظدا روَ حين:َخبر)الت(َمنصوبَورالمةَنصب
َواسددمَ)الت(َمحددذوفمَوالتقدددير:َوالتَالحددينَحددينَممضدداف

مندداصمَومندداصَمضددافَإليدد َمجددرورَورالمددةَالجددرَالكسددروَ
َالظا رو.
َابن مالك:وإل َماَسب َيشيرَ

  )الَ سَ يْ لَوو ـَكوو  ْ لَوومِ عْ أُ  ا ِ رَ ِكوون ال ك  ِوو
 

 الَ َمووووعَ ا الْ   يَ نْ )َِّ   وَ  َ ن )الَ ِلووووتَ  دْ قَوووووَ  
 

 لْ َمووعَ  ين  ى ِحوووَ ن ِسوو ِوو  َ الَ ا ِلووَموووَ 
 

  عِ ْ وووي الرك يِ  فُ يْ َحووووَ  
 سُ ْكوووعَ الْ ا، وَ َشووو َ

  3)لْ قَووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 الخالصة: 
وأنََمإنَ)الت(َتعمنَرمنَليرَبشدروطَأخواتادامَوأنَتضدافَإلد َزمدنََ

َيحذفَأحدَمعمولياا.
 «.والتَحينَمناص»َم*َمثانَماَتوفرتَفي َالشروط:َوالتَسارةَمندمََ
 : 1)ا: )َّن  ال ا يةرابعً 

                                                 
 يشيرَابنَمالكَفيَ ذاَالبيتَإل َأنَ)ال(َتعمنَرمنَليرَبشرطَكونَمعموليااَنكرتين.( 1)
ااَكلمةَواحدومَومدنَ اهدنَأناداَكلمتدان:َ)ال(َ نَ يَمركبةَأوَبسيطة؟َفمنَ اهنَأنَ؛اختلفَفياا (2)

وبعضدامَيدر َأن:َكلمدةَ)ال(َنافيدةمَوالتداءََمالنافيةمَو)ت(َلت نيثَاللةظمَومدنَ اهدن:َإناداَكلمدة
 .1/126مَو معَالاوامع:1/281َزاهدوَفيَأونَالحين.َانظرَتةصينَذلك:َمغنيَاللبيب:َ

نَفيَكلماتَمخصوصدةَتددنَرلد َالزمدانمَيشيرَابنَمالكَفيَالشطرَاألونَإل َأنَ)الت(َتعم (3)
 وفيَالشطرَالثاني:َإل َكثروَحذفَاسماامَو لةَحذفَخبر ا.
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َ)لير(مَ َرمن َراملة َأناا َير  َالنحاو َفبعا َرملاام َفي َخالف و ناك
َ.(2)اير َأنااَالَتعمنَشيهاَوبعضامَ

َ.دواَالَ خَ َالحياو ََنَ إ ََمثال عملها:
حددرفَنةدديَمبندديَرلدد َالسددكونمَيعمددنَرمددنَ)لددير(مَكسددرَ خددرهَ إنَ

 اللتقاءَالساكنين.
 ورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.َماسمَ)إن(َمرفوع الحياو
َ(َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا روَرل َ خره.إنخبرَ) خالدو

َفيَالمعرفةَوالنكروَبشرطين:َوتعمنَ)إن(
َإنَبدرٌَاألول: أال يتقدم خبرها على اسمها،  َمثن: َبطنَرملاام َفإنَتقدم

َالقمر.
 مبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمحرفَنةيَبطنَرمل  إن
 خبرَمقدمَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. بدر
َ رو.مبتدأَمؤخرَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا القمر

إالَبطنَرملاامَنحوََـاَالنةيَبقمَفإنَانتَّال ـض  فيها بقالثا ن: أال ي ت
َإالَسارة.َالعمرَ َ ولك:َإنَ 
حرفَنةيمَمبنيَرل َالسكونمَكسرَ خدرهَاللتقداءَالسداكنينمَبطدنَ إن

 .رمل 
 مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. العمر
 نَل َمنَاإلرراب.حرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحَمأداوَحصر إال

َخبرَالمبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمة. سارة
أنَالجملةَتعودَإل ََ-«َإال»َـاَالنةيَبقإذَانتَ–والسببَفيَردمَرملااَ*َ

َاإلثباتَوتصبال:َالعمرَسارة.
َالَتنقاَالعمنمَ*َ َفإناا َدخلتَ)إال(َبعدَانتااءَاسمَ)إن(َوخبر ا َإذا أما

 رل َحضاروَالعرب.َإالَ اهمةاََفنقون:َإنَالحضارو َ
 .حرفَنةيمَمبنيَرل َالسكونمَكسرَ خرهَاللتقاءَالساكنين إن

 اسمَ)إن(َمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. الحضارو
 خبرَ)إن(َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.  اهمة
 أداوَحصرَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. إال
َرل 

حضاروَ
 العرب

)رل (َورالمدةَجدرهََـرفَجرمَحضارو:َاسمَمجرورَبرل :َح
الكسددروَو ددوَمضددافمَوالعددرب:َمضددافَإليدد َمجددرورَورالمددةَ

َ.جرهَالكسرو

                                                                                                                            
َ)إن(َالمكسوروَالخةيةةَتردَرل َأربعةَأوج : (1)

َ.﴾ َِّْن يَْ تَُهوا يُْغفَْر لَُهمْ  ﴿نحوَ ول َتعال :ََم:َأنَتكونَشرطيةاألول
َا.مَنحو:َإنَالذ بَرخيصَا:َأنَتكونَنافيةمَوتدخنَرل َالجملةَاالسميةالثا ن
َ:َأنَتكونَمخةةةَمنَالثقيلةمَوتدخنَرل َالجملتين.الثالث
 .1/23وأكثرَزيادتااَبعدَ)ما(َالنافية.َانظر:َمغنيَاللبيب:ََم:َأنَتكونَزاهدوالرابع

مَشددر َابددنَرقيددن:1/124َ مددعَالاوامددع:ََ.مددذ بَالكددوفيينَخددالَالةددراء:َأنادداَتعمددنَرمددنَلددير (2)
1/317. 
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َ َورل َ* َاالسمية َالجملة َرل  َتدخن َأن َجاز َراملة َغير َ)إن( َكانت إذا
َتعال : َ ول  َنحو َالةعليةم َ]َ ﴾ َِّْن يَقُولُوَن َّاِلك َكِيبًا ﴿َالجملة َو ول َ[5الكاف: م

َ.(1) ﴾ َِّْن أَْ َ  َِّالك  َِييرْ  ﴿َل :تعا
 الخالصة:

لقدددَاختلددفَالعلمدداءَفدديَإرمددانَ)إن(َرمددنَلدديرمَواشددترطَمددنَأجددازَرملادداَ
َاَإلرمالاا:شروطَا
َأالَيتقدمَخبر اَرل َاسماا. •
 )إال(.َـأالَينتقاَالنةيَب •
 إذاَدخلتَ)إال(َبعدَانتااءَاسمَإنَوخبر اَالَينتقاَالعمن. •
َجازَدخولااَرل َالجملةَاالسميةَأوَالةعلية.إذاَكانتَغيرَراملةَ •

َ.خالدواََالحياو ََمثانَماَتوافرتَفي َالشروط:َإنَ *َ

 أ عال المقاربة والرجاء والشروع
دد–مددنَنواسدد َالمبتدددأَوالخبددرَ أفعددانَالمقاربددةمَوالرجدداءمَوالشددروعمََ-اأيضا

َولمَتجعنَمنَأخواتَكان؛َألناداو يَأفعانَنا صةَتعمنَرمنَ)كانَوأخواتاا(َ
َو يَرل َالنحوَالتالي:تختلفَرنااَفيَالخبرمَ

 : أقسامها من حيث المع ى:أوالً 
َو يَمنَحيثَالمعن َرل َثالثةَأنواع:

 أ عال المقاربة: -أ
و ي:َ)كادمَكربمَأوشك(َو ذهَاألفعدانَتددنَرلد َ دربَو دوعَالخبدرمَإذاَ

يثمدرََ لنا:َكادَالزرعَيثمرمَأوَكادتَالسماءَتمطر.َدنَذلكَرلد َأنَالدزرعَلدم
بعدمَولكن َا تربَمنَاإلثمدارمَوكدذاَالسدماءَلدمَتمطدرَبعددمَولكدنَا تدربَو دتَ

َا.اَشديدَاإمطار اَا تراباَ
 أ عال الرجاء: -ب

و ي:َ)رس مَحر مَاخلول (َو ذهَاألفعانَتدنَرلد َرجداءَو دوعَالخبدرمَ
تقون:َلقدَطالتَالمعركةمَورس َ َأنَي تيَبالنصر.َفاناَرجداءَوأمدنَفديَأنَ

ََبالنصر.ي تيَ 
 أ عال الشروع: -ـج

أنش مَأخذمَطة مَرل مَ اممَ دبمَجعدن(َو دذهَاألفعدانَتددنََمو ي:َ)شرع
تقدون:َشدرعَالمددررَيملديَالددررمَوأخدذََمرل َالشروعَفيَالخبرَوالبددءَفيد 

َالطالبَينصتونَإلي .
مَفديَإمدالءَالددررَفعدالاََأرَ ددَبددرلد َأنَالمددرَ َدنَ َ- ندا–فالةعنَ)شرع(َ

َ دَبدأواَفيَاإلنصاتَوشررواَفي .َوأنَالطالب
 ا: شروف عملها:ثا يً 

ويشترطَفيَ ذهَاألفعانَلكيَتعمنَرمنَكانَوأخواتااَأنَيتوفرَفيَخبر اَ
َماَيلي:

 أن يكون جملة  علية  علها مضارع. -أ
َو وَمنَحيثَدخونَ)أن(َرلي مَوردمَدخولااَأربعةَأ سام:

                                                 
 .213َم212:َالنحوَالشافي:َانظر (1)
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مثدن:َحدر َزيددََمخلولد (مَوذلدكَمدعَ)حدر مَوا 1)اأن وجوبً  ـيقترن ب -1
َأنَيقوممَواخلولقتَالسماءَأنَتمطر.

مَيعمددنَرمددنَكددانَمبندديَرلدد َالةددتالَمددنَأفعددانَالرجدداءَفعددنَمدداا حر 
 المقدر.

 اسمااَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيد
أن:َناصددبةمَحددرفَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددرابمَ أنَيقوم

(مَورالمدددةَنصدددب َالةتحدددةَيقدددوم:َفعدددنَمضدددارعَمنصدددوبَبعددددَ)أن
الظددا رومَوالةارددنَضددميرَمسددتترَتقددديره:َ ددومَوالجملددةَالةعليددةَفدديَ

َمحنَنصبَخبر:َحر .
 قال ابن مالك:

 الَ ِعوووووجُ  نْ ِكووووولَ ى، وَ رَ ى َحوووووَسوووووعَ كَ وَ 
 

  2)الَ ِصوووتك   مُ نْ )أَ  ـا بِوووًموووتْ ا حَ َهووورُ بَ خَ  

 
َدوَُّمَنحددوَ ولددك:َأنشدد َالعدد 3)ا مووع أ عووال الشووروعيجوورد موون )أن  وجوبًووَ-2

َيدرو.َيعدومَوطة َمحمدٌَ
 فعنَماامَمبنيَرل َالةتالمَيعمنَرمنَكان. طة 
 اسمَطة َمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. محمد
فعنَمضارعَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالمقدرومَوالةارنَضميرَ يدرو

مسددتترَتقددديره:َ ددومَوالجملددةَمددنَالةعددنَوالةارددنَفدديَمحددنَنصددبَ
َخبر:َطة .

 مالك: قال ابن   
ِ َصووووون األَ  ِووووو ادَ َكووووو لُ ثْوووومِ وَ   ابَووووورَ كَ  ح 
 

 وعِ رُ ي الشُّوووووويِ  عْ   َموووووونْ )أَ  كُ رْ تَوووووووَ  
  4)ابَووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووجَ وَ 

َ كَ   َ َشوووو ْ أ   ْ ِفووووفَ و، وَ دُ ْحوووويَ   ُ ا ِ السكوووو أ
 

  ْ ِلوووووعَ ، وَ  ُ يْ َخوووووأَ ، وَ  ُ ْلوووووعَ ا جَ يَ َكووووو 
 

َعَسوى َربُُّكوْم  ﴿َ دانَتعدال :َم(5)معَ)رسد مَأوشدك(َ-اغالباَ–َأن ـيقترن ب -3
ُ أَْن يَووأْتَِن بِوواْلفَتْحِ  ﴿َمَونحددوَ ولدد َتعددال :[8اإلسددراء:َ]َ ﴾ َحَمُكمْ أَْن يَوورْ  َ ﴾  َعََسووى هك

َ.[52الماهدو:َ]
 مبنيَرل َالسكونَيعمنَرمنَكان.َمفعنَمااَنا صَجامد رس 
رب:َاسمَ)رس (َمرفوعَورالمةَرفع َالضدمةَالظدا رومَو دوَ ربكم

ليدد مَمضددافمَوالكدداف:َضددميرَمبندديَفدديَمحددنَجددرَمضددافَإ
 والميم:َللجمع.

أن:َمصدريةَناصبةَحرفَمبنديَرلد َالسدكونَالَمحدنَلد َمدنَ أنَيرحمكم
والكدداف:ََميددرحم:َفعددنَمضددارعَمنصددوبَبعدددَ)أن(َماإلرددراب

                                                 
 .1/381مَوشر َاألشموني:1/231َشر َابنَرقين:َ (1)
 إل َضروروَا ترانَخبرَ)حر مَاخلول (َبـَأن.َ–فيَ ذاَالبيتََ–يشيرَابنَمالكَ( 2)
 .1/382مَوشر َاألشموني:1/337َانظر:َشر َابنَرقين:ََ(3)
وَتدركَ)أن(َالداخلدةَرلد َالخبدرَمدعَإلد َضدرورَ-فيَالشطرَاألخيرَمنَالبيت-يشيرَابنَمالكَ(4َ)

 أفعانَالشروع.
 .1/383مَشر َاألشموني:1/327َانظر:َشر َابنَرقين:َ (5)
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والةاردنََموالميمَللجمدعَمضميرَمبنيَفيَمحنَنصبَمةعونَب 
ضميرَمستترَتقديره:َ ومَوالجملةَالةعليةَفيَمحنَنصبَخبر:َ

َرس .
َ ونَالشارر:َى بدون )أن ،ومثال: ما أت

دددددرَ  َ  َن دددددإ ََ  ََ َ يَب دددددت َ  َي دددددَجٌَرَ  َف دددددس 
َ

دددأ ََ َ ت ددديق َلَ يَخَ ف دددَمَتوَ ي دددَنَ ك دددَ  َل دددَ َ(1)رَ م 

َ
َ:َأن.ـمعن َ ونَالشارر:َرس َفرجَي تي.َولمَيقترنَالخبرَ)ي تي(َبََ
 ﴿َمَومندد َ ولدد َتعددال :(2)مددعَ)كددادمَكددرب(َ-اغالبادد–مجوورد موون )أن   -4

َ.[71البقرو:َ]َ ﴾ ا َكاُدوا يَْفعَلُونَ  ََيبَُحوَها َومَ 
 نافيةَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. وما
كاد:َفعنَمدااَندا صَمبنديَرلد َالضدممَوواوَالجماردة:َضدميرَ كادوا

 مبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَاسماا.
ألن َمنَاألفعدانََ؛ورالمةَرفع َثبوتَالنونَمفعنَمضارعَمرفوع يةعلون

وواوَالجمارةَضميرَمتصنَمبنيَفديَمحدنَرفدعَفاردنمََمالخمسة
َوالجملةَالةعليةَفيَمحنَنصبَخبر:َكاد.

َ ونَالشارر:َ أن) ـومثال اقتران خبرها ب
دددد ددددوَاأل َوَ اَذَ ا َ ق َس  ددددَمَ ال َح   َل ددددَرَ الاَجَ س 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالظَ  َام 
َ

َ

ددا  َن رَ أ ََتَ ب ددرَ كَ َدَ   ددوَ َ َ(3)اع ددطَ ق َت ََنَ اَأ َا 
َ

ومَرسدد َزيدددمَوالَيقددانَفدديَقدديقددان:َأنَيأالَيتقدددمَخبر دداَرلياددامَفددالََ-ب
مَوالسببَفيَذلكَأنَأخبارَ ذهَاألفعدانَخالةدتَأصدلااَأفعن:َأفعنَطةقتَ َطةقتَ 

دبلزومَكوناداَأفعداالَا اَفإناداَأفعدانَمَفلدوَ ددمتَالزدادتَمخالةتاداَلحصدنمَوأيضا
َ.(4)ضعيةةَالَتصرفَلاا

 ا: حيف خبرها:ثالثً 
منَصبرَظةرَأوَكادمَوالتقدير:َأوَمَنحوَ ولك:َمَ لَ يجوزَحذفَخبر اَإنَرَ 

رليد مَنحدوَ ولد ََنَ حدذفَالخبدرَإذاَدَ يكادَيظةرمَفحدذفَالخبدرَ نداَجداهزمَو ددَ
فحذفَالخبرَو دو:َيمسدالمََ[33ص:َ]َ﴾  ََفِفَ  َمْسًحا بِالسُّوِق َواأْلَْع َاقِ  ﴿َتعال :

َ.(5)َرلي وتركَمصدرهَدليالاَ

 ا: المتصرف من هيم األ عال:رابعً 
سابقةَمالزمةَلصيغةَالماضيَإالَ)كادمَأوشدكمَطةد مَجعدن(َفقددَاألفعانَال

َ[35الندور:َ]َ ﴾ يََكواُد َ ْيتَُهوا يُِضونءُ  ﴿:َوردَلكنَمنااَمدااَومضدارعمَ دانَتعدال 

(6).َ
                                                 

 .1/329وردَ ذاَالبيتمَشر َابنَرقين:َ (1)
 .1/385مَشر َاألشموني:1/335شر َابنَرقين:َ (2)
 .1/384َمَواألشموني:1/335انظر:َشر َابنَرقين:ََ(3)
 .1/381شر َالتساين:ََ(4)
 .1/381شر َالتساين:ََ(5)
 .1/129مَ معَالاوامعمَللسيوطي:1/382َانظرَ ذهَالقضية:َشر َالتساينمَالبنَمالك:ََ(6)
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 .فعنَمضارعَنا صَناس َمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو يكاد
وَو دددَمزيدددت:َاسدددمَيكدددادَمرفدددوعمَورالمدددةَرفعددد َالضدددمةَالظدددا رو زيتاا

 مضافَإلي .جرَمضافمَو ا:َضميرَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَ
فعنَمضارعَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةمَوالةاردنَضدميرَمسدتترَ يضيء

َتقديره:َ ومَوالجملةَالةعليةَفيَمحنَنصبَخبر:َيكاد.
 قال ابن مالك:

 اكَ َشوووووووْ ا ألَ عً ارِ َضوووووووا مُ لُ مَ عْ تَ اْسوووووووَ 
 

 اكَ وِشوووووووا مُ ادُ  َ وَ  رُ ْيوووووو غَ الَ  ادَ َكوووووووَ  
 

 ا م ها:ا: ما يأتن تاما خامسً 
األفعددان:َ)رسدد مَاخلولدد مَأوشددك(َ دددَتددردَتامددةمَيكتةدديَكددنَمنادداَبةارلدد مَ

ََمنَأنَوالمضارعَفيَ ذهَالحالة.اَمؤوالَاويشترطَفيَالةارنَأنَيكونَمصدرَا
:َرسدد َأنَيشددة َالمددريامَواخلولدد َأنَيددنجالَالمجدددمَوأوشددكَأنَمثالهووا

َرَالمؤون.ينتايَالدررمَفالةارنَ وَالمصد
 فعنَماامَمبنيَرل َالةتال. أوشك
مصددددري َناصدددبةمَحدددرفَمبنددديَرلددد َالسدددكونَالَمحدددنَلددد َمدددنَ أن

 اإلرراب.َ
َمالةتحدةَالظدا روَ فعنَمضارعَمنصدوبَبعددَ)أن(َورالمدةَنصدب ينتايَ

َوالمصدرَالمؤونَمنَ)أن(َوالةعنَفيَمحنَرفعَفارنَألوشك.
َابن مالك:وإل َماَسب َيشيرَ

 دْ رِ يَوو دْ قَوو كَ َشوووْ أَ   َ لَوووْ لَ اخْ ى َسووعَ  دَ ْعووبَ 
 

  1)دْ ِقو ُ  ان  ثَو نْ   عَ لَ عَ فْ يَ  نْ )أَ  ـبِ  ى ً غِ  

 
 الخالصة:

َمنَنواس َالمبتدأَوالخبرَأفعانَالمقاربةَوالرجاءَوالشروع:
َو يَمنَحيثَالمعن َثالثةَأ سام: •
َأفعانَمقاربةمَو ي:َكادمَكربمَأوشك. -
 أفعانَالرجاءمَو ي:َرس مَحر مَاخلول . -
 نَالشروعمَو ي:َشرعمَأنش مَأخذمَطة مَرل مَ اممَ ب.أفعا -
الَيتقدددمَأامَوَمضداررَايشدترطَفديَخبر داَأنَيكدونَفعدالاََ:شدروطَرملادا •

َخبر اَرلياا.
 رليااَدلين.َيجوزَحذفَخبر اَإذاَرلممَأوَدنَ  •
 ماَيتصرفَمنَ ذهَاألفعانَيعمنَرملاا. •
 .فيكتةيَكنَمنااَبةارل َمةت تيَرس مَواخلول مَوأوشكمَتام •

*َ*َ*َ

                                                 
يشيرَابنَمالكَإل َأنَ)رس مَواخلول مَوأوشك(َ دَت تيَتامة.َوانظدرَذلدك:َشدر َابدنَرقيدن:َ (1)

1/341. 
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 َّن وأخواتها 
 :القسم الثا ن من ال واسَ وهو: َّن وأخواتها

فتنصددبَالمبتدددأََموأخواتاددا:َحددروفَناسددخةَتدددخنَرلدد َالجملددةَاالسددميةَإنَ 
َ:ويسم َاسماامَوترفعَالخبرَويسم َخبر ا.َوتةصيلااَكاآلتي

 : 1)نك ، وأَ نك َِّ * 
َلدوَدأمَوالخبدر(مَفمدثالاَاَالت كيدمَأيَت كيدَالنسبةَبينَالجزأينَ)المبتمومعنا 

 لت:َزيدَ اهممَفالنسبةَتحتمنَالصدقَوغيرهمَفإذاَأردتَت كيددَالنسدبةَ لدت:َإنَ
مدنََمأوجدزَ داهمٌََا اهممَو ذاَالقونَأوجزَمنَتكرارَالجملةمَفقولك:َإنَزيددَاَازيدَا
َزيدَ اهمَرندَالت كيد.َمزيدَ اهمَ: ولك

َ يَْرُ ُق َمْن يََشا ﴿َ انَتعال : َ.[37َ: نَرمران]َ ﴾ ُء بِغَْيِر ِحَساب  َِّنك هك
ٌ  إن  مبنيَرل َالةتالَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َحرفَتوكيدَونصبم ٌ 
 منصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.إنَلةظَالجاللةمَاسمَ  

َمنَ يرزق
 يشاء

َميددرزق:َفعددنَمضددارعَمرفددوعَورالمددةَرفعدد َالضددمةَالظددا رو
وَيعودَرل َلةدظَالجاللدةمَاَتقديره:َ والةارنَضميرَمستترَجوازَا

:َاسمَموصونَمبنديَرلد َالسدكونَفديَمحدنَنصدبَنَ منَيشاء:َمَ 
مةعددونَبدد مَيشدداء:َفعددنَمضددارعَمرفددوعَورالمددةَرفعدد َالضددمةَ

اَتقديرهَ وَيعودَرلد َلةدظَوالةارنَضميرَمستترَجوازَاَمالظا رو
الجاللددددةمَوالجملددددةَالةعليددددةَالَمحددددنَلادددداَمددددنَاإلرددددرابَصددددلةَ

فدديَ«َيددرزق»لةعددنَوالةارددنَوالمةعددونَوالجملددةَمددنَاَمالموصددون
َمحنَرفعَخبرَإن.

َ: 2)لكنك * 
َ:لالستدراكَو وَنوران

َي ََ-أ َما َبرفع َ لتَلكَمثالاَو َ ت َتعقيبَالكالم َفإذا َثبوت م َفإنَم َكريمم َزيد :
َالكالمَالذ نَ َفتعقبنا َكذام َلكن  َف  ون: َأن َمتصفَبصةاتَالخيرم سيسب َإلي 

َثبوت مَومن َ ول َيتو م َغنيَ دَبرفعَما َ ذا َفقولك: َغنيَولكن َبخين. َ ذا ك:
يو مَأن َجوادَومحسنَكريممَفإنَكانَغيرَذلكَأسررناَإل َإزالةَ ذاَالخاطرَ

َ(َفنقون:َلكن َبخين.نَ و وَ)لكَ َمبماَيدنَرل َذلك
تعقيبَالكالمَبإثباتَمداَيتدو مَرفعد مَمثدان:َزيددَبخيدنمَفالدذ نَيسدب ََ-ب

بَذلدكَفد  ون:َلكند َصددوقمَومند َ ولندا:َإلي َأن َمتصفَبصةاتَسديهةمَف تعقد
 ددذاَكتددابَرخدديصَالددثمنمَفيتددو مَأندد َالَنةددعَفيدد مَأوَ ليددنَالنةددعمَف تعقددبَذلددكَ

َف  ون:َلكن َرظيمَالنةعمَومن :َمحمدَفقيرمَلكن َرةيف.

                                                 
مواضعَوتةتالَفيَمواضعمَو دوَمنَالعلماءَمنَذكرَأنَ)إنمَأن(َحرفَواحدمَوإنماَتكسرَفيَ (1)

 بنَمالكَفيَالتساين.اوَمماَذكرهَسيبوي مَوالمبردَفيَالمقتضبمَوابنَالسراجَفيَاألصون
لوَجاءَزيددَألكرمتد مَولكند ََ:مثن:َ ولكَمذكرَابنَ شامَفيَكتاب :َمغنيَاللبيبَأنااَتةيدَالت كيد (2)

 .1/292مَف كدتَماَأفادت َلوَمنَاالمتناع.َمغنيَاللبيب:َ لمَيج
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 مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. محمد
 خبرَالمبتدأَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. فقيرَ
ونصددبمَمبندديَرلدد َالةددتالَالَمحددنَلدد َمددنَاسددتدراكَ:َحددرفَلكددنَ  لكن 

اإلرددرابمَالادداء:َضددميرَمبندديَرلدد َالضددمَفدديَمحددنَنصددبَاسددمَ
 (.)لكنَ 

َ(َمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.)لكنَ َخبر رةيف
َالجوَممطرَلكن َداف .َ:ومن 

 :كأنك * 
َولااَمعنيان:

حقد َذلدكَالمعند َإذاَكدانَخبر داَ:َالتشدبي مَو دوَالغالدبَرليادامَويتأولهما
َكوأَ كُهْم  ﴿َ:اَبددرمَومند َ ولد َتعدال اَأسدمَوك نَ ندَاكقولك:َك نَزيدَاَ؛ااَجامدَااسمَا

َ.[4المنافقون:َ]َ ﴾ ُخُشْب ُمَس كَدةْ 
كد نََماالظنمَويتحق َإذاَكانَالخبرَغيرَجامدمَبد نَيكدونَوصدةاَثا يهما: و

دَااتدبمَإذاَلدمَتكدنَمت كددَااَكزيددَاَاَ داهممَوكد نَ زيدَاَنَ تقون:َك  َ مَأوَامدنَكوند َ اهما
 .اكاتباَ

 * لي :
مأوَ(1)ومعنا اَالتمنيمَو دوَطلدبَمداَالَطمدعَفيد َنحدو:َليدتَالشدبابَيعدود

اَمدنَذ دبمَونحدوَرمَومن َ دونَالمعددمَالةقيدر:َليدتَلديَ نطدارَاسَ طلبَماَفي َرَ 
القصدص:َ]َ ﴾ وتِوَن قَواُرونُ يَا لَْيَ  لَ َا ِمثَْل َما أُ  ﴿:- ول َتعال َرل َلسانَ ومَ ارون

79]. 
 لعل:* 

َولااَمعنيان:
حصدول مَمثدن:َلعدنَ َيرحمنديمَومثدنَ دونَ ََع وطلبَالمحبوبَالمتَ-أ

 .[36غافر:َ]َ ﴾ لَعَل ِن أَْبلُُ  اأْلَْسبَابَ  ﴿َتعال :
َ﴾ ْو يَْخَشوى َقُوواَل لَوهُ قَوْواًل لَي ِ ًوا لَعَلكوهُ يَتَوَيككُر أَ  ﴿َالتعلين:َمثنَ ول َتعال :َ-ب
َ.(2)مَأي:َلكيَيتذكر[44ط :َ]

*َ*َ*َ

 «وأخواتها َّنك »شرف َّعمال 

                                                 
َونَأبيَالعتا ية: جزءَمنَ (1)

ددددَل َالَ أ َ ددددَتَ ي  ددددوَ ي ََودَ ع ددددي ََابَ ب َالش  َاما
َ

ددددددددددب ََه َرَ ب َخَ   َف ددددددددددَ ددددددددددالمَ َنَ ع دددددددددداَف َم  َيبَ ش 
 

 
فديَنحدوََمولدذلكَرلد َباداَالةداءَمو ددَأثبتد َالكوفيدونَماَو وَاالستةاامزادَالعلماءَلااَمعن َثالثاَ (2)

َ يُْحو ﴿َ: ول َتعال  َوَموا يُوْدِريَك لَعَلكوهُ  ﴿مَونحدوَ ولد َتعدال :َ﴾ ِدُث بَْعوَد يَِلوَك أَْموًرااَل تَوْدِري لَعَولك هك
ككى  .1/285.َانظر:َمغنيَاللبيب:َ﴾ يَ ك
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ددت َفددإذاَا ترنددتَبادداَ)مددا(َكة ََميشددترطَإلرمالادداَأنَالَتقتددرنَبادداَ)مددا( اَرددنَا 
العمنمَوالسببَفيَذلكَأنااَفيَ دذهَالحالدةَلدمَتخدتصَباألسدماءمَبدنَ ددَتباشدرَ

َ.[7الررد:َ]َ ﴾ َِّ كَما أَْ َ  ُمْ ِيرْ  ﴿مثال :ََماألفعان
َمإن:َحرفَتوكيدَونصبَمبنيَرل َالةتالَالَمحدنَلد َمدنَاإلردراب إنما

و)مددا(َكافددةمَو دديَحددرفَزاهدددَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَ
 اإلررابَ)كافةَومكةوفة(.

 ضميرَمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَرفعَمبتدأ. أنت
َخبرَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. منذر

و ندداَ دددََ[6األنةددان:َ]َ﴾ َمووا يَُسوواقُوَن َِّلَووى اْلَمووْوِ  َوُهووْم يَْ ُظووُرونَ َكأَ ك  ﴿َ:مثووال
رملادامََيدخونَماَرلياامَف لغَبباشرتَالةعنمَفزانَاختصاصااَباألسماءَبسب

َو ذاَ وَمذ بَسيبوي .
َ انَالشارر:

دددددن َكَ ل َوَ  ددددداَأ َم  ددددد َلمَ ع َس  َنَتث دددددؤَ مَ َدَتج 
َ

دددالمَ َكَ رَ دَ ي دددَدَ   ددوَ َ (1)يالَ ث دددمَ أ ََنَ ث دددؤَ المَ َدَ ج 
َ

َ
َ:(2)و ول 

دددأ َ دددن َدَ ر  ددداَرَ اَي دددرَاظ  َيَ   دددَدَ ب  دددل َع َل ََرت َام 
َ

ددأ ََ ددالحَ َارَ الن ددَكَ ل ددَتَ اءَ ض  (3)ادَ ي ددق َالمَ َارَ م 
َ

َ
َ؛منَذلكَ)ليدت(مَفدإذاَاتصدلتَباداَ)مدا(َفإند َيجدوزَفياداَالوجادانَ ويستثن

َألنااَمختصةَبالجملةَاالسميةمَوالوجاانَ ما:
َاَناجالمَفتكونَ)ما(َزاهدو.زيدَاَ:َمثال :َليتمااإلعمالَ-1
َ؛:َومثال :َليتماَزيدَناجالمَوتكونَ)ما(َ ناَكافدةمَوليدتَمكةوفدةاإلهمالَ-2

َا.أي:َإنَرملااَبطنَفيعربَماَبعد اَمبتدأَوخبرَا
 قال ابن مالك:

 لُ ِفوبْ مُ  وفِ رُ ي الُحويِ ا  بِو)َمو لُ صْ وَ وَ 
 

 لُ َمووووووووعَ ى الْ قكووووووووبَ يُ  دْ قَووووووووا، وَ َهوووووووالَ مَ عْ َِّ  
 

لكَفيَ ذاَالبيتَإلد َأنَ)مدا(َإنَاتصدلتَبادذهَاألحدرفَكةتاداَيشيرَابنَما
مَو ددذاَمددذ بَجمارددةَمددنَرددنَالعمددنمَو ددوَمددذ بَسدديبوي مَو دددَتعمددنَ لدديالاَ

اَاجيمَوابنَالسراجمَوحكد َاألخةدشمَوالكسداهي:َ)إنمداَزيددَاالنحويينَمثنَالزجَ 
إالََ اهم(َباإلرمانمَوالصدحيالَالمدذ بَاألونمَو دوَأند َالَيعمدنَمناداَمدعَ)مدا(

َاَذلكمَكماَفيَ ول َالنابغة:ليتمَو دَجاءَالسماعَمؤكدَا
ددددددددت َيَ َل َالَ أ َ ددددددددم  دددددددداَالحَ ذَ اَ   َان ددددددددل ََامَ م 
َ

ددددددن ََوَ اَأ َن ددددددت َامَ مَ  َحَ ل ددددددإ ََ َدَ ق ددددددف ََ  َة َص 
َ

                                                 
فكةتادداَرددنَالعمددنَو ي تادداََ(لكددن)رلدد ََ(مددا)ولكنمدداَأسددع ...َحيددثَدخلددتََ:الشددا دَفدديَ ولدد َ(1)

 للدخونَرل َالجملةَالةعلية.
َ.1/143مَو معَالاوامع:1/429َونيَرل َاأللةية:َوردَ ذاَالبيتَفيَكتابَاألشمَ(2)
ماَأضاءتَتلكَالنار(َحيثَدخلدتَ)مدا(َرلد َ)لعدن(َفكةتاداَردنَالعمدنمَوالشا دَفيَ ول :َ)لعل ََ(3)

َتااَللدخونَرل َالجملةَالةعليةَفزانَاختصاصااَباألسماء. و ي
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بنصددبَالحمددامَورفعدد مَفالنصددبَرلدد َإرمالاددامَوالرفددعَرلدد ََ ورَ فإندد َي دد
تَ)ما(َالموصولةمَفإناداَمَ ذاَإذاَكانتَ)ما(َزاهدوَحرفيةمَأماَإذاَكان(1)إ مالاا

مَوإنَمداَرنددكَ[69طد :َ]َ ﴾ َِّ كَموا َصو َعُوا َكْيوُد َسواِحر   ﴿َالَتبطنمَمثنَ ول َتعال :
َحسنمَوإلررابَ ذاَالمثانمَنقون:

 حرفَتوكيدَونصبَمبنيَرل َالةتالَالَمحنَل َمنَاإلرراب. إنَ
 اسمَموصونَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَنصبَاسمَإن. ما

ظددرفَمتعلدد َبمحددذوفَصددلةَالموصددونَالَمحددنَلادداَمددنَرندددك:َ رندك
اإلررابمَرند:َمضدافمَوالكدافَضدميرَمتصدنَمبنديَرلد َالةدتالَ

 فيَمحنَجرَمضافَإلي .
َخبرَإنَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. حسن

 توسف الخبر:
إالََمامَثمَبالخبرَثانياَفيؤت َباالسمَأوالَاَماألحرفَالنواس َيجبَفيااَالترتيب

َاَفيكونَ ناكَحالتان:اَومجرورَااَأوَجارًَّالخبرَظرفاََإذاَكان
َرلد َ:َوجوبَتقديمَالخبر:َإذاَكانَشدب َجملدةمَوكدانَاالسدمَمشدتمالاَاألولى

َضميرَيعودَرل َبعاَالخبرمَمثن:َليتَفيَالدارَصاحباا.
:َجوازَاألمرين:َأيَتقديمَالخبرَوتد خيرهمَوذلدكَإذاَكدانَشدب َجملدةَالثا ية

َِّنك  ِون َيِلوَك  ﴿َمثنَ ولد َتعدال :َممَولمَيمنعَمنَالتقدمَمانعرل َنحوَغيرَماَتقد
فدالخبرَ نداَمقددممَويعدربَ دذاَالمثدانَرلد ََ ﴾ َِّنك لَوَدْي َا أَْ َكواالً  ﴿َ:و ول َم ﴾ لَِعْبَرةً 

َالنحوَالتالي:
 حرفَتوكيدَونصبَمبنيَرل َالةتالَالَمحنَل َمنَاإلرراب. إن

مَفيَمقدَ َورَمتعل َبمحذوفَخبرَإنَ والجارَوالمجرَمجارَومجرور فيَذلك
 محنَرفع.

ولكنادداَليسددتَفدديَبدايددةََمالددالم:َالددالمَالمزحلقددةَو دديَالمَاالبتددداء لعبرو
الةتحددةََ الجملددةمَوربددرو:َاسددمَإنَمددؤخرَمنصددوبَورالمددةَنصددب

َالظا رو.
 قال ابن مالك:

 ييِ ن الكوووو  ِووووالك َِّ  يووووبَ تِ رْ ا التك يَ  اعِ رَ وَ 
 

 ييِ بَووالْ  رُ ْيووا غَ  َووهُ  وْ ا أَ يَهوو ِ   َ ْيوولَ  ـَكوو 
 

  تح هم ة )َّن  وكسرها:
َ.لامزوَ)إن(َثالثةَأحوان:َوجوبَالةتالمَووجوبَالكسرمَوجوازَاألمرين

يجبَفتالَ مزوَ)إن(َبشكنَرامَحينَيمكدنََوجوب  تح هم ة )َّن ::َاألول
أنَتددؤونَ دديَومدداَبعددد اَبمصدددرَمرفددوعَأوَمنصددوبَأوَمجددرورَكمدداَفدديَ

َالمواضعَالتالية:
 مواضع الر ع:: أوالً 

                                                 
 .1/144َمَو معَالاوامع:1/428مَوشر َاألشموني:1/374َينظر:َشر َابنَرقين:َ (1)
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أََولَوْم  ﴿مثالد :َ ولد َتعدال :َوما بعدها  ون موضوع الفاعول،  أن تكون أنك  -1
َ.[51العنكبوت:َ]َ ﴾ يَْكِفِهْم أَ كا أَْ َ ْل َا َعلَْيَك اْلِكتَابَ 

الامزو:َلالستةااممَوالواو:َراطةةمَحرفَمبنديَرلد َالةدتالَالَمحدنَ أوَلمَ
يَرلد َالسدكونَالَمحدنَل َمنَاإلررابمَولمَحرفَنةيَوجدزمَمبند

 ل َمنَاإلرراب.
يكف:َفعنَمضارعَمجزومَورالمةَالجزمَحدذفَحدرفَالعلدةمَ دم:َ يكةام

 ضميرَمتصنَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَنصبَمةعونَب .
أن:َحرفَتوكيدَونصبَمبنيَرل َالةتالمَالَمحنَل َمنَاإلردرابمَ أنا

 (.نا:َضميرَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَنصبَاسمَ)أنَ 
الدالدةَرلد َ«َندا»َـأنزن:َفعنَمااَمبنيَرل َالسدكونمَالتصدال َبد ناأنزل

الةارلينمَنا:َضميرَمتصنَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفدعَفاردنمَ
(َوالمصدرَالمؤونَمنَ)أنَ َم(وجملةَ)أنزلنا(َفيَمحنَرفعَخبرَ)أنَ 

والتقددير:َأوَلدمَيكةادمََموالةعنَفديَت ويدنَمصددرَفاردنَللةعدنَيكةدي
َإنزالنا.

لددتَ دديَومدداَبعددد اَفدديَأي:َيسددرنيَفددوزكمَف وَ َ؛يسددرنيَأنددكَفدداهزومندد :َ

مَفالمصدددرَالمصدددرَالصددريالَفددوزكَو ددوَفارددنمَومثددن:َيسددعدنيَأنددكَوفدديَ 
(َواسدمااَوخبر داَفديَمحدنَرفدعَفاردنمَأي:َيسدعدنيَوفداؤكمَالمؤون:َمنَ)أنَ 

َالمثانَنقون: ذاَوإلررابَ
الظدا رومَالندون:ََيسعد:َفعنَمضارعَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمة يسعدنيَ

نددونَالو ايددةمَحددرفَمبندديَرلدد َالكسددرَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددرابمَ
 الياء:َضميرَمتصنَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَنصبَمةعونَب .

أن:َحرفَتوكيدَونصبَمبنيَرل َالةتالَالَمحنَلد َمدنَاإلردرابمَ أنكَ
 (.والكاف:َضميرَمتصنَمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَنصبَاسمَ)أنَ 

مرفدوعَورالمدةَرفعد َالضدمةَالظدا رو.َو)أن(َومداَدخلدتَخبرَأنَ وفيَ 
والتقدددير:َيسددعدنيََمرليدد َفدديَت ويددنَمصدددرَفدديَمحددنَرفددعَفارددن

َوفاؤك.
َومن َ ونَالشارر:

َين ددددن َأ ََيَ ـ َسددددةَ ن اَلَ بًّدددديَحَ ن ددددادَ زَ َدَ ق ددددل َ
َ

ددب ََ ددَن َ  َك ددل ددإ ََياٌَغ  َ(1)نَ اه ددطَ َرَ ي ددغَ َ َترَ ام 
َ
ددد  دددتمَ:َلدددوَأندددكَاجتاددددتَلتةوَ امَنحدددوويددد تيَ دددذاَالموضدددعَبعددددَ)لدددو(َأيضا

(َواسدمااَوخبر داَفديَمحدنَرفدعَفاردنَللةعدنَالمقددرَفالمصدرَالمؤونَمدنَ)أنَ 
َ)ثبت(َوالتقدير:َلوَثبتَاجتاادك.

ددنحددو:ََرَ ومووا بعوودها  وون موضووع  ا ووب الفاعوول،  أن تكووون أنك  -2 أنددكََمَ ل 
َمنددكَمسددرورمَفدديَمحددنَرفددعَناهددبَفارددنأمسددرورمَفالمصدددرَالمددؤونَمددن:َ

                                                 
الشا دَفيَ ول :َ)أننيَبغيا(َحيثَوجبَفتالَ مزوَ)أن(َلو ورااَوماَبعد اَفيَت وينَمصدرَ (1)

 مرفوعَللةعنَ)زادني(.



ََ (157) 

قُْل أُوِحوَن َِّلَونك أَ كوهُ اْسوتََمَع  َفَوْر ِموَن  ﴿َسروركمَومن َ ول َتعال :َمَ لَ :َرَ والتقدير
َ.[1الجن:َ]َ ﴾ اْلِجن ِ 
اَتقدديرهَمسدتترَوجوبادضميرَفعنَأمرَمبنيَرل َالسكونمَوالةارنَ  ن

 «.أنت»
 فعنَمااَمبنيَرل َالةتالَمبنيَللمجاون. أوحي
َمحددنَلدد َمددنَاإلرددرابمَإلدد :َحددرفَجددرَمبندديَرلدد َالسددكونَال يَ إل

 )إل (.َـوالياء:َضميرَمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَجرَب
أن:َحدددرفَتوكيددددَونصدددبَمبنددديَرلددد َالةدددتالمَالَمحدددنَلددد َمدددنَ أن 

اإلرددرابمَوالادداء:َضددميرَمبندديَرلدد َالضددمَفدديَمحددنَنصددبَاسددمَ
 )أن(.

 فعنَمااَمبنيَرل َالةتال. استمع
لجملدةَمدنَالةعدنَفارنَمرفوعمَورالمدةَرفعد َالضدمةَالظدا رومَوا نةر

فيَمحنَرفعَخبرَ)أن(َوالمصددرَالمدؤونََ﴾ اْستََمَع  َفَرْ  ﴿والةارنَ
منَ)أن(َواسمااَوخبر اَفيَمحنَرفدعَناهدبَفاردنمَوالتقددير:َ دنَ

 أوحيَاستماع.
مدددددددددددنَ
 الجن

:َحرفَجرَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلررابمَالجدن:َنَ مَ 
َاسمَمجرورَورالمةَالجرَالكسرو.

رنددديَأنددكَفاضددنمََ:مَنحددوومووا بعوودها  وون موضووع المبتوودأ أنك  أن تكووونَ-3
َ.[39فصلت:َ]َ ﴾ َوِمْن َيَاتِِه أَ كَك تََرى اأْلَْرَض َخاِشعَةً  ﴿َومن َ ول َتعال :

َويعربَ ذاَالمثانَ كذا:
مَحرفَمبنديَرلد َالةدتالَالَاستهنافيةَأوَتعربَحسبَماَ بلااالواو:َ ومن

بنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمحنَل َمنَاإلررابمَمن:َحرفَجرَم
 منَاإلرراب.

ورالمددةَجددرهَالكسددرومَو ددوَمضددافمََ(منـ) يددات:َاسددمَمجددرورَبدد  يات 
والااء:َضميرَمتصنَمبنيَرل َالكسرَفيَمحدنَجدرَمضدافَإليد مَ

 والجارَوالمجرورَمتعل َبمحذوفَخبرَمقدم.
:َحددرفَتوكيدددَونصددبمَحددرفَمبندديَرلدد َالةددتالَالَمحددنَلدد َمددنَأنَ  أنك

والكاف:َضميرَمتصنَمبنيَرلد َالةدتالَفديَمحدنَنصدبَاإلررابمَ
 اسمَ)أن(.

فعدددنَمضدددارعَمرفدددوعمَورالمدددةَرفعددد َالضدددمةَالمقددددروَمندددعَمدددنَ تر 
ظاور اَالتعذرمَوالةاردنَضدميرَمسدتترَتقدديره:َأندتمَوالجملدةَمدنَ

(مَوالمصددرَالمدؤونَمدنَ)أن(َالةعنَوالةارنَفيَمحنَرفعَخبرَ)أنَ 
َك.رمَوالتقدير:َومنَ يات َرؤيت َوماَبعد اَفيَمحنَرفعَمبتدأَمؤخ

مَنحددو:َحسددبكَأنددكَكددريمٌَومووا بعوودها  وون موضووع الخبوور،  أن تكووون أنك  -4
فالمصدرَالمؤونَمن:َأنكَكريممَ)كرمك(:َفيَمحنَرفدعَخبدرَالمبتددأ:َحسدبكمَ
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مَوتقدون:َرقوبتدكَأندكَمسدجونمَوذنبدكَأندكَمامدن.َ(1)والتقدير:َحسدبكَكرمدك
َقون:تَمواإلررابَنحو:َحسبكَأنكَكريم

ورالمدددةَرفعددد َالضددمةَالظدددا رومَو دددوََمحسددب:َمبتددددأَمرفددوع حسبك
مضافمَوالكاف:َضميرَمتصنَمبنيَرلد َالةدتالَفديَمحدنَجدرَ

 مضافَإلي .
الَمحنَلد َمدنََالةتال:َحرفَتوكيدَونصبمَحرفَمبنيَرل َأنَ  أنكَ

 اإلررابمَوالكاف:َضميرَمبنيَفيَمحنَنصبَاسماا.
ع َالضمةَالظدا رومَوأنَومداَبعدد اَورالمةَرفَممرفوعَنَ أخبرَ كريمَ

َ:َحسبك.ـفيَت وينَمصدرَمرفوعَخبرَل
َ(:وما بعدها  ن موضع تابع لمر وع )بالعفف أو بالبدل أن تكون أنك  -5
أي:ََ؛كدد نَتعطددفَرلدد َالةارددن:َبلغندديَاجتاددادكَوأنددكَموفدد  ووالعفف:  -أ

فدد مَبلغنديَاجتاددادكَوتوفيقددكمَأوَرلدد َالخبددرمَنحددو:َحسددبيَاجتاددادكَوأنددكَمو
فالتقدير:َحسبيَاجتاادكَوتوفيقدكمَفديَكدالَالمثدالين:َجداءتَأنَومداَبعدد اَفديَ

َاَلمرفوع.ألنااَو عتَتابعاََ؛ت وينَمصدرَمرفوع
 َمجتادددمَفالمصدددرَالمددؤونَمددن:َ)أندد َمَنحددو:َيعجبندديَسددعيدَأن ددوالبوودل -ب

مجتاد(َفيَمحنَرفعَبدنَمنَ)سعيد(َرل َتقدير:َيعجبنيَسدعيدَاجتادادهمَو دوَ
ومن :َيعجبنيَالشعرَأن َموزونمَوإلررابَنحو:َبلغنديَاجتادادكََمتمانبدنَاش

َوأنكَموف مَتقون:
بلدغ:َفعددنَمددااَمبنديَرلدد َالةددتالمَوالندونَللو ايددةمَحددرفَمبندديَ بلغني

رل َالكسرَالَمحنَل َمنَاإلررابمَوالياءَضدميرَمتصدنَمبنديَ
 رل َالسكونَفيَمحنَنصبَمةعونَب َمقدم.

رَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رومَو دوَاجتااد:َفارنَمؤخ اجتاادك
مضافمَوالكاف:َضميرَمتصدنَمبنديَرلد َالةدتالَفديَمحدنَجدرَ

 مضافَإلي .
الواو:َراطةةمَحرفَمبنيَرل َالةدتالَالَمحدنَلد َمدنَاإلردراب.َ وأنك

أن:َحدددرفَتوكيددددَونصدددبمَمبنددديَرلددد َالةدددتالَالَمحدددنَلددد َمدددنَ
َاإلرددرابمَوالكدداف:َضددميرَمتصددنَمبندديَرلدد َالةددتالَفدديَمحددن

 نصبَاسماا.
مرفوعَورالمدةَرفعد َالضدمةَالظدا رومَوأنَومداَدخلدتََخبرَأنَ  موف 

َرلي َفيَت وينَمصدرَمرفوعَمعطوفَرل َالةارن:َاجتاادك.
 وتقع  ن أربعة مواضع: ،ا: مواضع ال صبثا يً 

                                                 
(َومداَبعدد اَخبدرَالمبتددأَأنَيكدونَ دذاَ (1) و دَاشترطَالعلماءَلكيَيكونَالمصددرَالمدؤونَمدنَ)أن 

مَوكدذلكَأنَيكدونَ دذاَالمبتددأَبةدتالَ مدزوََ« دوليَأن دكَفاضدن»المبتدأَغيرَ ونمَفالَيصال:َ أن 
اسمَمعن َمثن:َإنصافَأنَيسدو َبدينَأصدحابَالحقدوقمَفدالَيصدال:َاألسددَأند َملدكَالوحدوشَ

مَبددنَيجددبَكسددر ا.َينظددر:َالنحددوَالددوافي:َ 1/351َمَوشددر َابددنَرقيددن:1/646َبةددتالَ مددزوَأن 
 حاشية.
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نحددو:َرلمددتَأنددكََومووا بعوودها  وون موضووع المفعووول بووه، أن تكووون أنك  -1
َ:نَفيَمحنَنصدبَمةعدونَبد مَرلد َتقدديرمحسنمَفالمصدرَالمؤون:َأنكَمحس
ِكِ  ﴿رلمددتَإحسددانكمَومندد َ ولدد َتعددال :َ األنعددام:َ]َ﴾ َواَل تََخووا ُوَن أَ كُكووْم أَْشووَرْكتُْم بِووا

مَفالمصدرَالمؤونَمن:َ)أنكمَأشركتم(َفيَمحنَنصبَمةعونَب مَوالتقددير:َ[81
َوالَتخافونَشرككم.
َ.رلمتَأنكَمحسنٌََمثال لإلعراب:

عنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبتاءَالةارنمَوالتداء:َرلم:َف رلمت
 ضميرَمتصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.

أنددددددددددددددددددكَ
 محسنَ

:َحدددرفَتوكيددددَونصدددبمَمبنددديَرلددد َالةدددتالَالَمحدددنَلددد َمدددنَأنَ 
اإلرددرابمَوالكدداف:َضددميرَمتصددنَمبندديَرلدد َالةددتالَفدديَمحددنَ

ورالمدددةَرفعددد ََمنصدددبَاسدددمَ)أن(مَمحسدددن:َخبدددرَ)أن(َمرفدددوع
َ.سدَمسد َمةعوليَرلموالمصدرَالمؤونََالضمةم

علوى  ،أن تكون )أن  وما بعدها  ن موضع خبر لكان أو َّحدى أخواتها -2
مَنحو:َكانَظنيَأنكَتتعاونَمدعَاآلخدرينمَالمصددرَأن يكون اسمها اسم مع ى

المؤون:َ)أنكَتتعاون(َفيَمحنَنصبَخبرَكانَرل َتقدير:َ)كانَظنيَتعاوندكَ
َمعَاآلخرين(.

 مااَنا صَناس َيرفعَالمبتدأَوينصبَالخبر.َفعن كان
عَمددنَن ددظددن:َاسددمَكددانَمرفددوعَورالمددةَرفعدد َالضددمةَالمقدددرومَمَ  ظني

ظاور دداَاشددتغانَالمحددنَبالكسددرَالعدداراَلحركددةَالمناسددبةَو ددوَ
مضافمَوالياء:َضميرَمبنيَرل َالسدكونَفديَمحدنَجدرَمضدافَ

 إلي .
ل َمنَاإلررابمَبنيَرل َالةتالَالَمحنَمأن:َحرفَتوكيدَونصبَ أنكَ

والكاف:َضميرَخطدابَمتصدنَمبنديَرلد َالةدتالَفديَمحدنَنصدبَ
 .اسمَ)أن(

فعنَمضارعَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةمَوالةارنَضميرَمستترَ تتعاون
َم(اَتقددديره:َأنددتمَوجملددةَتتعدداون:َفدديَمحددنَرفددعَخبددرَ)أنَ وجوبادد

فديَ«َأندكَتتعداون»(َواسدمااَوخبر دا:َمدنَ)أنَ والمصدرَالمؤونَ
َخبرَكانمَوالتقدير:َكانَظنيَتعاونك.َمحنَنصب

نحدو:َأحببتدكَأندكَوما بعدها  ون موضوع توابع للم صووب،  أن تكون أن   -3
خلدوقمَفالمصدددرَالمدؤونَمددن:َ)أندكَخلددوق(َفديَمحددنَنصدبَبدددنَاشدتمانَمددنَ

اْيُكُروا  ِْعَمتَِن الكتِن أَْ عَْمُ   ﴿َالكافَرل َتقدير:َأحببتكَخلقكمَومن َ ول َتعال :
ْلتُُكْم َعلَى اْلعَالَِمينَ َعلَيْ  َمَوإلررابَاآليةَنقون:[47البقرو:َ]َ ﴾ ُكْم َوأَ  ِن  َضك

واوَوفعددنَأمددرَمبندديَرلدد َحددذفَالنددونَالتصددال َبددواوَالجمارددةمَ اذكروا
 الجمارةَضميرَمتصنَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَفارن.

وَورالمددةَنصددب َالةتحددةَالمقدددرومَو ددَمنعمددة:َمةعددونَبدد َمنصددوب نعمتي
 مضافمَالياء:َضميرَمتصنَمبنيَفيَمحنَجرَمضافَإلي .



ََ (160) 

 اسمَموصونَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَنصبَصةةَلنعمة. التي
أنعم:َفعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصدال َبتداءَالةاردنمَوالتداء:َ أنعمت

ضددميرَمتصددنَمبندديَرلدد َالضددمَفدديَمحددنَرفددعَفارددنمَوأنعمددت:َ
 الموصون.َجملةَالصلةَالَمحنَلااَمنَاإلررابَصلة

رلدد :َحددرفَجددرَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددرابمَ رليكم
ضددميرَمتصددنَمبندديَرلدد َالضددمَفدديَمحددنَجددرمَالكددافَ«َكددم»و

 والميمَللجمع.
الواو:َراطةةمَحرفَمبنديَرلد َالةدتالَالَمحدنَلد َمدنَاإلردرابمَ وأني

أن:َحدددرفَتوكيددددَونصدددبَمبنددديَرلددد َالةدددتالَالَمحدددنَلددد َمدددنَ
اَضميرَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَنصدبَاإلررابمَوالياءَاسما

 .(نَ )أ َاسمَ
الةاردنمَ«َتداء»َـفعنَمااَمبنيَرلد َالسدكونَالتصدال َبدَ:فضن فضلتكم

والتدداء:َضددميرَمتصددنَمبندديَرلدد َالضددمَفدديَمحددنَرفددعَفارددنمَ
والكاف:َضميرَمتصنَمبنديَرلد َالضدمَفديَمحدنَنصدبَمةعدونَ

يَمحدنَرفدعَوالجملدةَالةعليدةَفضدلتكمَفدَمب مَوالميم:َرالمةَالجمع
فدديَمحددنَنصددبََ:خبددرَ)أن(مَوالجملددةَمددنَأنَواسددمااَوخبر ددا

معطوفَرل َالمةعونَب َ)نعمتي(مَوالتقدير:َاذكدرواَنعمتديَالتديَ
َأنعمتَرليكمَوتةضيلي.َ

)تعجبنديََمَنحدو:وما بعدها  ن محل  صب علوى االسوتث اء أن تكون أنك  -4
كثيدرَالنسديان(َفديَمحدنَفالمصددرَالمدؤونَ)أند ََمأخال  َإالَأند َكثيدرَالنسديان(

نسيان مَلذلكَوجبَفتالَكثروَأخال  َإالَتعجبنيََ:والتقديرَمنصبَرل َاالستثناء
 َكثيرَالةاهددومَوالعدددَكثيدرَإالَأند َ(مَومثل :َالكتابَغاليَالثمنَإالَأن َ مزوَ)أنَ 

(َومداَبعدد اَتدؤونَبمصددرَمنصدوبَباالسدتثناءَوجدبَالَيكةيمَولماَكانتَ)أنَ 
َ َكثيرَالنسيانمَنقون:وإلررابَالمثان:َتعجبنيَأخال  َإالَأن ََم(فتالَ مزوَ)أن

تعجددب:َفعددنَمضددارعَمرفددوعمَورالمددةَرفعدد َالضددمةمَوالنددون:َ تعجبني
للو ايةمَحرفَمبنيَرل َالكسرَالَمحنَل َمدنَاإلردرابمَواليداء:َ
 ضميرَمتصنَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَنصبَمةعونَب َمقدم.

ورالمدددةَرفعددد َالضدددمةَالظدددا رومَو دددوَأخدددالق:َفاردددنَمرفدددوعَ أخال  
والادداء:َضددميرَمتصددنَمبندديَرلدد َالضددمَفدديَمحددنَجددرََممضدداف

 مضافَإلي .
 حرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمأداوَاستثناء إال
حرفَتوكيدَونصبَمبنيَرلد َالةدتالَالَمحدنَلد ََ:أنَمأنَواسماا أن 

يَمحدنَمنَاإلردرابمَوالاداء:َضدميرَمتصدنَمبنديَرلد َالضدمَفد
 .نصبَاسمَأنَ 

كثيددددددددددددرَ
 النسيان

مرفدددوعَورالمدددةَرفعددد َالضدددمةمَو دددوَمضدددافمََكثيدددر:َخبدددرَأنَ 
ومدداََالنسدديان:َمضددافَإليدد َمجددرورَورالمددةَجددرهَالكسددرومَوأنَ 



ََ (161) 

َدخلتَرلي َفيَت وينَمصدرَمنصوبَباالستثناءَتقديره:َنسيان .
 ا: مواضع الجر:ثالثً 

مدداَبعددد اَفدديَت ويددنَمصدددرَوَ(َكددذلكَإذاَو عددتَأنَ ويجددبَفددتالَ مددزوَ)أنَ 
َمجرورمَوذلكَفيَثالثةَمواضع:

مَنحو:َفوجهتَب نكَنشيطمَفالمصدرَالمؤونَ)أنكَأن تقع بعد حرف جر -1
نشيط(َفديَمحدنَجدرَبحدرفَالجدرَالبداءمَوذلدكَرلد َتقددير:َفوجهدتَبنشداطكمَ

َوإلرراب َتقون:
فوج :َفعنَمااَمبنيَللمجاونمَوالتاء:َضميرَمبنيَرل َالضمَ فوجهتَ

 يَمحنَرفعَناهبَفارن.ف
مبنيَرل َالكسرَالَمحنَلد َمدنَاإلردرابمَوأن:َجرَالباء:َحرفَ ب نك

حرفَتوكيدَونصبمَمبنيَرلد َالةدتالَالَمحدنَلد َمدنَاإلردرابمَ
 والكاف:َضميرَمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَنصبَاسماا.

(َواسمااَوخبر داَفديَخبرَأنَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةمَو)أنَ  نشيط
َ ُهَو اْلَح ُّ  ﴿ءمَومن َ ول َتعال :َمحنَجرَبالبا الحج:َ]َ ﴾ َيِلَك بِأَنك هك

َمَومثل :َسررتَب نكَفاهز.[62
مَنحدو:َذ بدتَأن تقع )أن   مع اسمها وخبرها  ن موضع المضاف َّليهَ-2
الشمرَطالعةمَفالمصدرَالمؤونَمن:َ)أنَالشمرَطالعة(َفيَمحدنَجدرََ بنَأنَ 

(َومداَبعدد اََم بنَطلوعَالشمرمضافَإلي مَرل َتقدير:َذ بتَ ولماَكاندتَ)أن 
َتؤونَبمصدرَمجرورَباإلضافةَوجبَفتالَ مزتاا.

الةاردن.َوالتداء:َ«َتداء»فعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصدال َبدـَ ذ بت
 ضميرَمتصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.

 ظرفَزمانَمنصوبمَو وَمضاف.  بن
َ أن 

 الشمر
الةتالَالَمحنَل َمنَاإلررابمََأنَحرفَتوكيدَونصبَمبنيَرل 

 الشمر:َاسمَأنَمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.
(َواسدمااَ طالعةَ (َمرفوعَورالمةَرفعد َالضدمةَالظدا رومَو)أن  خبرَ)أن 

َوخبر اَفيَت وينَمصدرَمضافَإلي َمجرور.
رجبدتَأن تقع )أن   واسمها وخبرها  ن موضع تابع لمجرور بالعفف: -3

فدديَمحددنَجددرَ«َأن ددكَمتسددامال»متسددامالمَفالمصدددرَالمددؤونَمددنَكرمددكَوأنددكَ
معطددوفَرلدد َالمجددرور:َكرمددكمَرلدد َتقدددير:َرجبددتَمددنَكرمددكَوتسددامحك.َ

َوإررابَ ذاَالمثانَ كذا:
مددددددددددددددددنَ
 كرمك

مددن:َحددرفَجددرمَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددرابمَ
كرم:َاسمَمجرورَبدـَ)مدن(َورالمدةَجدرهَالكسدرومَو دوَمضدافمَ

 مبنيَرل َالةتالَفيَمحنَجرَمضافَإلي .والكافَضميرَمتصنَ
الواو:َحرفَرطفَمبنيَرل َالةتالَالَمحنَل َمنَاإلررابمَأن:َ وأنك

حرفَتوكيدَونصبمَمبنيَرلد َالةدتالَالَمحدنَلد َمدنَاإلردرابمَ
 والكاف:َضميرَمتصنَمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَنصبَاسماا.

واسددمااَخبددرَ)أن(َمرفددوعَورالمددةَرفعدد َالضددمةَالظددا رومَوأنَ متسامال
َألن َمعطوفَرل َالمجرور.َ؛وخبر اَفيَت وينَمصدرَمجرور



ََ (162) 

َوماَبعد اَفيَت وينَمصدرَمجرورَبدنَمثدن:َ)فرحدتَ وكذلكَإذاَكانتَأن 
فديَمحدنَجدرَبددنَ«َأنَأخبدارهَسدارو»ب َأنَأخبارهَسارو(مَفالمصدرَالمدؤونَ

َمنَالضميرَالااءمَرل َتقدير:َفرحتَب َأخبارهَالسارو.
  :كسر هم ة )َّن  رابعًا: مواضع 

ويجبَكسرَ مزوَ)إن(َفيَكنَموضعَالَيصالَأنَتنسبكَفي َمعَمعمولياداَ
َرل َالنحوَالتالي:َ(1)بمصدر
 ﴿:َمثدنَ ولد َتعدال :َابتداء الجملة َّما حقيقة بأن لم يتقدم عليها شونءَ-1

اَمثدنَأنَيتقددم[1القدر:َ]َ ﴾ َِّ كا أَْ َ ْل َامُ  ِن لَْيلَِة اْلقَْدرِ  مثدنََمرلياداَ)أال(َمَوإماَحكما
ِ اَل َخوْوْف َعلَوْيِهْم َواَل ُهوْم يَْحَ  ُوونَ  ﴿ ول َتعدال :َ مَ[62يدونر:َ]َ ﴾ أاََل َِّنك أَْوِليَواَء هك
َممَومثدنَأنَيتقددمَرلياداَ)أمدا([13البقدرو:َ]َ﴾ أاََل َِّ كُهْم ُهُم السُّوفََهاءُ  ﴿و ول َتعال :َ

َارر:مَومن َ ونَالش«أماَإنَالرشووَجريمة»مثن:َ

ددددددا ر    ا  ي ظ  و  َ  ددددددن اه ع  َ  دددددديَص  ة  َي خ 
َ

اَ دددددددر  ظ ا  ت ددددددد َ  ة ي  َإ ذ اَأ خ  يدددددددن  م  َالج  َإ ن 
َ

 .[1الةتال:َ]َ ﴾ َِّ كا  َتَْح َا لََك  َتًْحا ُمبِي ًا ﴿و ول َتعال :َ
مَوفدديَ ولدد َ«و َإنَاإليمددانَ ددوو»مثددن:َّيا كا وو   وون جووواب القسووم،  -2
 ﴿مَونحدوَ ولد َتعدال :َ[2َ-1َالعصدر:]َ ﴾ ْ َسواَن لَِفون ُخْسور  َواْلعَْصِر َِّنك اإلِْ  ﴿تعال :َ

َ.[3-1الدخان:]َ ﴾ حم َواْلِكتَاِب اْلُمبِيِن َِّ كا أَْ َ ْل َامُ  ِن لَْيلَة  ُمبَاَرَكة  َِّ كا ُك كا ُمْ ِيِرينَ 
مَ[30مدريم:َ]َ﴾ قَواَل َِّ  ِون َعْبوُد هكِ  ﴿نحوَ ول َتعدال :َََّيا وقع  بعد القول، -3

أي:َ«َ داهمَاأتقدون:َأنَزيددَا»فإنَجر َالقدونَمجدر َالظدنَوجدبَالةدتالمَمثدن:َ
َبالوجاينَ ونَالشارر:َيَ وَ رَ َمَ تظنمَومنَث َأ

ت ددددددددددددعَ  م  ي دددددددددددداو َم  َب الح  َأ ن ددددددددددددك  َ(2)أ ت ق ددددددددددددون 
َ

والشا دَ ولد :َ)أندك(َحيدثَيجدوزَفيد َالوجادانَالةدتالَرلد َإجدراءَالقدونَََ
َمجر َالظنمَوالكسرَرل َالحكاية.

مَمثددنَبعوود  عول موون أ عوال القلوووب علو  عوون العمول بووالالم «َّن»وقووع  -4
ُ يَْعلَووُم َِّ كووَك لََرُسووولُهُ  ﴿ ولدد َتعددال :َ َِّالك َِّ كُهووْم  ﴿َمَو ولدد َتعددال :[1المنددافقون:َ]َ﴾ َوهك

َ.[20الةر ان:َ]َ﴾ لَيَأُْكلُوَن الفكعَاَم َويَْمُشوَن  ِن اأْلَْسَواقِ 
َوأنشدَسيبوي :

َت ددددد ل دددددةاَأ ل دددددم  َل ي  د  دددددو  َأ س  دددددن  اب  َإ ن  ددددديَو  َر 
َ

ل دددددددوََ َي ع  ي ن  يَإ ل ددددددد َن دددددددار  ددددددر  ل ن س 
ا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ا  م  َ(3)س 

َ (َلمجديءَالدالمَفديَالخبدرَو دوَي(َحيدثَكسدرتَ)إنَ ن دإوالشا دَفي َ ولد :َ)
َلنسري.
َوَتَْي َامُ ِموَن اْلُك ُووِ   ﴿مَمثنَ ول َتعال :ََّيا وقع   ن صدر جملة الصلة -5

(.َ[76القصص:َ]َ﴾ َحهُ َما َِّنك َمفَاتِ  َأي:َالذيَ)إن 
مَ«زرت َوإنديَذوَأمدن»مَمثن:ََّيا وقع   ن بدء جملة الحال بعد الواوَ-6

ِ َوَِّنك  َِريقًوا ِموَن اْلُموْؤِم ِيَن  ﴿ومن َ ول َتعال :َ َكَما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن بَْيتِوَك بِواْلَح  

                                                 
 .1/649النحوَالوافي:َ (1)
 .1/411دمَامر َمستسلم.َانظر:َشر َاألشموني:ََورجزه:َو دَاستبحتَم ين:َ ال َالةرزدق (2)
 .1/234 وَمنَأبياتَالكتابَولمَينسبَألحدمَانظر:َرلمَاأللةية:َ (3)



ََ (163) 

َوماَدخلتَرل[5األنةان:َ]َ﴾ لََكاِرُهونَ  ي َفيَمحنَنصبَحانمَفوجبَكسرَمَفـ:َإن 
َ مزتاامَونحوَ ونَالشارر:

ا ددددددددد  ل ت ا م  َس  ال  ي دددددددددان يَو  ط  ددددددددداَأ ر  َم 
َ

دددددددديَ م  يَك ر  ز  دددددددداج  إ ن  دددددددديَل ح  َو  َ(1)إ ال 

َ
(َمكسدددوروَ؛والشدددا دَفيددد َ ولددد :َإالَوإندددي ألناددداََ؛حيدددثَجددداءتَ مدددزوَ)إن 

ددةَسددببَ خددرَفدديَ ددذهَالعبدداروَيوجددبَكسددرَ مددزوََموضددعتَموضددعَالحددان وثم 
(مَو وَا ترانَخبر اَبالالم َ.(2))إن 

 قال ابن مالك:
 َوَهْموووووَ  )َِّنك  اْ وووووتَْح ِلَسووووود ِ َمْصوووووَدرِ 

 
 َمَسوووودكَها، َو ِوووون ِسووووَوى َياَك اْكِسوووورِ  

 
  َاْكِسووْر  ِوون ااِلْبتِووَدا َو ِوون بَووْدِء ِصوولَهْ 

 
 َوَحْيوووووووووُث )َِّنك  ِليَِموووووووووين  ُمْكِملَوووووووووهْ  

 
 ْ  َمَحوووولْ أَْو ُحِكيَووووْ  بِوووواْلقَْوِل أَْو َحلكوووو

 
، َكُ ْرتُووووووهُ َوَِّ  ِوووووون يُو أََموووووولْ    َحووووووال 

 
 َوَكَسوووووُروا ِموووووْن بَْعوووووِد  ِْعووووول  ُعل ِقَوووووا

 
ِم، َكووووواْعلَْم َِّ كوووووهُ لَووووويُو تُقَوووووى   بِوووووالالك

 
 بَْعووووووووووووَد ََِّيا  َُجوووووووووووواَءة  أَْو قََسوووووووووووومِ 

 
  3)اَل اَلَم بَْعوووووووَدمُ بِوووووووَوْجَهْيِن  ُِمووووووون 

 
 دُ َموووووْع تِْلوووووِو  َوووووا الَجوووووَ ا َوَيا يَفكووووورِ 

 
  4) ِن  َْحوِو: َخْيوُر اْلقَوْوِل َِّ  ِون أَْحَمودُ  

 

*َ*َ*َ

                                                 
و. (1)  البيتَلكثيرَر ز 
 .1/354شر َابنَرقين:َ (2)
(َوكسر ا (3) وذلكَإذاَو عتَبعدَإذاََمأشارَابنَمالكَبالبيتينَإل َحالتينَيجوزَفياماَفتالَ مزوَ)إن 

َزيدااَ اهممَفمنَكسر اَرل َأنَماَبعد اَجملةمَوالتقدير:َخرجتَالةج اهيةمَنحو:َخرجتَفإذاَأن 
فإذاَزيدَ اهممَومنَفتحااَجعلاداَمدعَصدلتااَفديَت ويدنَالمصددر.َكدذاَيجدوزَاألمدرانَإذاَو عدتَ

(َفيَجوابَالقسمَوليرَفيَخبر اَالالممَمثن:َ  «.و َإنَزيدااَ اهم»)إ ن 
و مدا:َإذاَو عدتََموضدعينَ خدرينَمدنَمواضدعَجدوازَفدتالَ مدزوَ)إن(َوكسدر اأشارَب َإلد َم (4)

(َومعموليادداَجملددةَ (َبعدددَفدداءَالجددزاءمَنحددو:َمددنَيدد تنيَفإندد َمكددرممَفالكسددرَرلدد َجعددنَ)إن  )إن 
والتقدددير:َمددنَيدد تينيَفاددوَمكددرممَوالةددتالَرلدد َجعددنَ)أن(َومدداَاتصددنَبادداََمأجيددبَبادداَالشددرط

اَمبتدأ َلتقدير:َمنَي تنيَفإكرام َموجود.والخبرَمحذوفمَواَممصدرا
(َ دونمَوالقاهدنَ (َبعدَمبتدأَ وَفيَالمعن َ ونمَوخبدرَ)إن  وكذلكَيجوزَالةتالَوالكسرَإذاَو عتَ)أن 

اَرددنَ«خيددرَالقددونَأن دديَأحمدددَ »واحدددمَنحددو:َ اَخبددرا (َوصددلتااَجعلادداَمصدددرا مَفمددنَفددتالَ)أن 
علاداَجملدةَخبدرَالمبتددأَ)خبدر(.َشدر َمَومنَكسر اَج«خيرَالقونَحمدَ »)خير(مَوالتقدير:َ

 وماَبعد اَبتصرف.1/355َابنَرقين:َ
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 الم االبتداء
 تعريفها:

َ يَالمَيؤت َبااَألمرين:
َوإزالةَالشكَرنَمعنا اَالمثبت.َمتوكيدَمضمونَالجملةَالمثبتةأحدهما: 

َ:َتخليصَالةعنَالمضارعَللحان.والثا ن
بقددونَ ََ-لحددانتخلدديصَالمضددارعَل-و دددَارتددراَابددنَمالددكَرلدد َالثددانيَ

النحدن:َ]َ﴾ َوَِّنك َربكَك لَويَْحُكُم بَْيو َُهْم يَوْوَم اْلِقيَاَموِة  ِيَموا َكوا ُوا  ِيوِه يَْختَِلفُوونَ  ﴿تعال :َ

مَفددإنَالددذ ابَ[13يوسددف:َ]َ﴾ َِّ  ِوون لَيَْحُ  ُ ِوون أَْن تَووْيَهبُوا بِووهِ  ﴿َو ولدد َتعددال :َم[124
دمَالةعنَفيَالوجودَرل َفارل َمعَأند ََلزمَتقمَفلوَكانَالحزنَحاالَاكانَمستقبالاَ

أثرهمَوالجواب:َأنَالحكمَوا دعَفديَذلدكَاليدومَالَمحالدةمَفندزنَمنزلدةَالحاضدرَ
َ.(1)مَوالقصدَحان« صدَأنَتذ بوا»الشا دمَوأنَالتقديرَ

:َإذاَ لنا:َزيدَ اهممَ دَيكونَ ناكَمنَيشكَفيَو وعَالخبرَأوَيكذب مَمثالها
منااَ ذهََمممَو ناكَمؤكداتَكثيروَفيَاللغةَالعربيةبدَحينهذَمنَتوكيدَالكالَوال
امَفنقدونَفديَالمثدانَالسداب :َو يَتدخنَرل َالمبتدأَكثيرَاَ–المَاالبتداءََ–الالمَ
َ«.اَلقاهمإنَزيدَا»(َفنقون:َمَأوَتدخنَرل َخبرَ)إنَ «لزيدَ اهم»
ٌ  إن  حرفَتوكيدَونصبَمبنيَرل َالةتالَالَمحنَل َمنَاإلرراب. ٌ 
 منصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.َنَ اسمَإ ازيدَا
َالالم:َالمَاالبتداءمَحرفَمبنيَرل َالةتالَالَمحنَل َمنَاإلرراب. لقاهمَ

َ اهم:َخبرَإنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.

 موضعها:
ألنَلادداَصدددرَالكددالممَفحقادداَفدديََ؛ ددذهَالددالمَحقادداَأنَتدددخنَأونَالكددالم

اَ اهممَلكنَلماَكانتَالالمَللت كيدَكر واَالجمعَزيدَاَ(َنقون:َإلنَ الدخونَرل َ)إنَ 
رواَالدددالمَإلددد َالخبدددرمَولادددذاَسدددميتَالدددالمَبدددينَحدددرفينَبمعنددد َواحددددمَفددد خَ 

َ.(2)المزحلقة
*َ*َ*َ

 ما تدخل عليه الم االبتداء
َتدخنَ)المَاالبتداء(َفيَموضعينَباتةاق:

 َرْهبَوةً  ِون ُصوُدوِرِهْم أَلَْ وتُْم أََشودُّ  ﴿مَنحوَ دونَ َتعدال :َأحدهما: المبتدأ -
َ.[13الحشر:َ]َ﴾ ِمَن هكِ 

َألنتم:َضميرَمبنيَفيَمحنَرفعَمبتدأمَو دَدخلتَرلي َالمَاالبتداء.
َوتدخنَفيَ ذاَالبابَرل َثالثةَأشياءَباتةاق:َم(بعدَ)إنَ اآلخر:  -

                                                 
 .1/254مغنيَاللبيب:َ (1)
مَشدددر 1/221َللشدددي َخالددددَاألز دددري:ََممَشدددر َالتصددريال1/363انظددر:َشدددر َابدددنَرقيدددن:َ (2)

 .1/314مَالخصاهص:1/139َمَ معَالاوامع:8/63َالمةصن:َ
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فقدددَدخلددتَ)الددالم(َرلدد َخبددرََ﴾ َِّنك َرب ِوون لََسووِميُع الوودَُّعاءِ  ﴿نحددو:َاالسووم:  -أ
 (َسميعمَو وَاسم.إنَ )

َوَِّنك َربكوَك  ﴿وذلكَألن َشبي َباالسممَمثدنَ ولد َتعدال :َالفعل المضارع:  -ب
 الالم(َرل َ)يحكم(َو وَفعنَمضارع.)دخلتََ ﴾ لَيَْحُكُم بَْي َُهمْ 

َ[4القلدم:َ]َ ﴾ َوَِّ كوَك لَعَلَوى ُخلُو   َعِظويم   ﴿َنحوَ دونَ َتعدال :َشبه الجملة: -ـج

(1).َ

 ولها:حكم دخ
َلالمَاالبتداءَحالتان:

َا.:َتدخنَ)المَاالبتداء(َجوازَااألولى

البقدرو:َ]َ ﴾ َولَعَْبْد ُمْؤِمْن َخْيْر ِمْن ُمْشوِرك   ﴿:َتعال رل َالمبتدأمَنحوَ ونَ َ •

221]. 
 أنت.َالخبرَالمتقدمَرل َالمبتدأمَنحوَ ولك:َلصادقٌَ •

 اَلقاهم.زيدَاَإنَ َخبرَ)إن(َالمكسوروَالامزوَالمشددوَالنونمَنحوَ ولك: •

معمددونَخبددرَ)إن(َبشددرطَتقدمدد َرلدد َالخبددرمَوكوندد َغيددرَحددانمَوكددونَ •
 .اَضاربٌَاَلعمرَااَلالممَنحوَ ولك:َإنَزيدَاالخبرَصالحَا

أنَيتوسدددطَبددينَالمبتددددأََ-رقيددنَكمددداَ ددانَابدددنَ -ضددميرَالةصدددنَوشددرط َ •
 والخبرمَأوَماَأصل َالمبتدأَوالخبر.

َبقول :َابن مالكوإل َماَسب َيشيرَ
 رْ بَووووالخَ  بُ حَ ْصووووتَ  رِ ْسووووكَ الْ  ا ِ يَ  دَ ْعووووبَ وَ 
 

  2)رْ  َ وَ ن لَووو  ِووو: َِّ وُ ْحووو،  َ اء  دَ تِوووابْ  مُ الَ  

 
 ايَوووووفِ  ُ  دْ ا قَوووووَمووووو مَ ي الوووووالك ن يِ ِلووووو يَ الَ وَ 
 

  3)ايَ ِضوووورَ ا كَ َمووو الِ عَوووو ْ األَ  نَ  ِموووالَ وَ  

 
 ايَ  نك ذِ َكووووووو دْ قَووووووو عَ ا َمووووووويَهووووووولِ يَ  دْ قَووووووووَ 
 

 ايَ وِ حْ تَ ْسوووا مُ دَ ِعوووى الْ لَوووا عَ مَ َسووو دْ قَووولَ  
 

 رْ بَووووالخَ  ولَ ُمووووعْ مَ  فَ اِسوووووَ الْ  بُ حَ ْصووووتَ وَ 
 

 هُ لَووووووبْ قَ  لك ا َحوووووومً اْسوووووووَ  لَ ْصووووووفَ الْ وَ  
  4)رْ بَووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالخَ 

(َ(َالنافيدةمََو)إنَ اَرل َالخبدرَللةدرقَبدينَ)إنَ تدخنَ ذهَالالمَوجوباَالثا ية:  
نحوَ ولك:َ)إنَزيددَ داهم(َفدإنَ دذهَالجملدةََ-إذاَكانتَماملة-المخةةةَمنَالثقيلةَ

َيَواإلثباتمَوألجنَالةرقَنضعَالالممَفنقون:تحتمنَالنة
                                                 

َموذكرَابنَ شام:َأنَالالمَتدخنَثالثةَأشياءَأخدر َم1/228انظرَ ذهَالمواضع:َمغنيَاللبيب:َ (1)
اَلعسد َأنَيقدوم.َ)ب(َالماضديَزيددَاَ)أ(َالةعدنَالماضديَالجامددمَنحدو:َإنَ َي:و دَمولكنَبخالف
اَلقددَ دام.َ)ج(َالماضديَالمتصدرفَالمجدردَمدنَ دمَو انَب َالجماورمَنحدو:َإنَزيددَاَـالمقترنَب

 مَومنع َالجماورمَو الواَإنااَالمَالقسم. دمَ انَب َالكساهيَوابنَ شامَرل َإدخانَ د
 (.مَاالبتداءَرل َخبرَ)إنَ يشيرَإل َجوازَدخونَال (2)
يشدديرَإلدد َردددمَجددوازَدخددونَالددالمَرلدد َالجملددةَالمنةيددةمَكمدداَالَتدددخنَرلدد َالةعددنَالماضدديَ (3)

 ل َفيَالبيتَالتالي.َنَ ث  َو وَماَمَ َ( د)َـالمتصرفَغيرَالمقترنَب
الخبرمَوأشارَبقولد َ)والةصدن(َإلد َورل َمعمونَالخبرَإذاَتوسطَبينَالمبتدأَيشيرَإل َدخولااَ (4)

 قاهم.اللاوََاأنَالمَاالبتداءَتدخنَرل َضميرَالةصنمَنحو:َإنَزيدَا
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َألنَالمَاالبتداءَالَتدخنَإالَرل َالجملةَالمثبتة.َ؛زيدَلقاهم(َ)إنَ 
مَإذاَكاندتَ نداكَ ريندةَرلد َأنَالمدرادَويمكن االسوتغ اء عون هويم الوالم*َ

 اإلثباتمَمثنَ ونَالشارر:

ووو اةِ بَوووأُ  نُ ا اْبووو َوووأَ   ك  اِلووومَ  َلِ  نْ ِمووو مِ يْ الضك
 

  1)نِ ادِ عَووالمَ  امَ رَ ِكوو  ْ ا َووكَ  كْ اِلوومَ  نْ َِّ وَ  

 
ألند َفديَالشدطرَاألونَيةخدرَبانتسداب َآلنََ؛اَ)إن(َالنافيةدَ طعاَرَ فاناَلمَي ََََ

اَلاممَو دوَيتنداف َمدعَإرادوَمالكمَوفيَالشطرَالثانيَيقون:َكرامَالمعادنَمادحَا
َالنةي.

*َ*َ*َ

                                                 
م1/141َمَو دَذكدرهَصداحبَالامدع:2/1031َيمينَيعقوب:َإوردَ ذاَالبيتَفيَمعجمَالشوا د:َ (1)

مَوذكددرَصدداحبَالمعجددمَأن1/438َاأللةيددة:َمَوفدديَشددر َاألشددمونيَرلدد 1/379َوابددنَرقيددن:َ
البيتَمنَالطوينَو وَللطرما .َوالشا دَفي َ ولد :َ)وإنَمالدك..(َحيدثَخةةدتَ)إن(َوأ ملدتمَ
ولمَتدخنَالالمَفيَخبر اَلتكونَفار ةَبينااَوبينَأنَالنافيةمَوذلكَألمنَاللبرمَوالشاررَيمدد َ

 نةس َو باءه.
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  1)ال ال ا ية للج س
َان...ت تيَ)ال(َالنافيةَفيَالكالمَلمعََ

ذلكَرل َردمَوجودَ لدمَواحددَفديَالحقيبدةمََفيَالحقيبةمَدنَ َفإذاَ لنا:َالَ لمٌَ
معَجوازَوجدودَأكثدرَمدنَ لدممَفتكدونَ)ال(َ نداَلنةديَالوحددومَو ديَالتديَتعمدنَ
رمنَليرمَو دَسب َذكر امَو دَيرادَبااَنةيَوجودَأيَ لمَفيَالحقيبةمَفتكدونَ

 َالثدانيَدونَاألونَرومدنَمداَبعدد اَلنةيَالجنرمَفإذاَأردناَتخصيصدااَبدالمعن
َألنااَفيَ ذهَالحالةَتعامنَمعاملةَإنَوأخواتاا.َ؛معاملةَماَبعدَإنَوأخواتاا

 :شروف عملها عمل َّنك 
َ(َشروط:يشترطَلكيَتعمنَ)ال(َرمنَ)إنَ 

ا أن تكون  ا ية للج س -1 َم:َفإنَكانتَغيدرَنافيدةَلدمَتعمدنَرمدنَ)إن( صا
د–ا يةمَأوَتكونَزاهدوَفالَتعمنَك نَتدخنَرل َاألفعانَفتكونَن مَ-اأيضا

فديََدومَفإنااَتعمنَرمنَلديرمَمثدن:َالَرجدنٌَوكذلكَإذاَكانتَنافيةَللوحَ 
 الدارَبنَرجالن.

فإنَتقدمَالخبرَأ ملدتمَووجدبَتكرار دامَأال يتقدم خبرها على اسمها:  -2
الصددافات:َ]َ ﴾ اَل  ِيَهووا َغووْوْل َواَل ُهووْم َعْ َهووا يُْ َ  ُووونَ  ﴿:َتعددال مثدن:َ ددونَ َ

مَوحينهددذَالَتعددربَ«والَتقددديرَالَللسددارقَاحتددرامٌَ»مَومثددنَ ولددك:َ[47
 إررابَ)ال(َالنافيةَللجنرمَفنقون:

الواو:َراطةةمَحدرفَمبنديَرلد َالةدتالَالَمحدنَلد َمدنَاإلردرابمَ وَال
وال:َنافيددةمَحددرفَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددرابمَ

 معطوفة.
 كونمَفيَمحنَرفعَمبتدأ.ضميرَمنةصنَمبنيَرل َالس  م
رن:َحرفَجرَمبنيَرل َالسكونمَوالضميرَالمتصنَمبنديَرلد َ رناا

 السكونَفيَمحنَجر.
ألند َمدنَاألفعدانََ؛فعنَمضارعَمرفوعَورالمةَرفع َثبوتَالندون ينزفون

وواوَالجمارةَضميرَمبنديَرلد َالسدكونَفديَمحدنَرفدعََمالخمسة
َ«. م»بتدأَوالجملةَالةعليةَفيَمحنَرفعَخبرَالمَمفارن

فددإنَلددمَيكوندداَنكددرتينَلددمَتعمددنَووجددبَأن يكووون معموالهووا  كوورتين:  -3
مَوالَتعددربَإرددرابَ)ال(َفدديَالدددارَوالَمحمدددٌََتكرار ددامَمثددن:َالَزيدددٌَ

َالنافيةَللجنرمَفنقونَفيَإرراباا:
 حرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمنافية ال
 لظا رو.مبتدأَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَا زيد

فددي:َحددرفَجددرَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددراب.َ فيَالدار

                                                 
أحددرفَالنةدديمَوحدد َالتبرهددةَأنَتصدددقَرلدد َ)ال(َالنافيددةَوتسددم َ)ال(َالتبرهددةَدونَغير دداَمددنَ (1)

(.َانظددر:َشددر َالتصددريال:َكانددتَمدداَكانددتمَولكددنامَخصصددو اَبالنافيددةَللجددنرَلمشدداباتااَ)إنَ 
1/235. 



ََ (168) 

والدددار:َاسددمَمجددرورمَورالمددةَجددرهَالكسددرومَوشددب َالجملددةَفدديَ
 محنَرفعَخبرَالمبتدأ.

الددواو:َحددرفَمبندديَرلدد َالةددتالَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددراب.َوال:َ وال
حرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَلد ََمنافيةَمعطوفةَرل َاألول 

 اإلررابَمن
مبتدأَمرفدوعمَورالمدةَرفعد َالضدمةمَوخبدرهَمحدذوفَدنَرليد َ محمد

َالمذكورمَأيَفيَالدار.
َنَ طَ الب ََنَ :َفإنَا ترنتَبطنَرملاامَنحوَ ولام:َ اب َأال تقترن بحرف الجرَ-4

َب ََالموتَ  َاَبالباء.مجرورَاَااسمَا«َاكتراث»مَفتعربَكلمة:ََاكتراثَتال 
َ(.موجودٌََ)الَرجنَ َ*َمثانَماَاكتملتَفي َالشروط:

 حرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمنافيةَللجنر ال
 ألن َمةرد.َ؛اسمَ)ال(َمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَنصب رجن
َخبرَ)ال(َمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. موجود
َبقول :َابن مالكوإل َماَسب َيشيرَ*َ

 مْ رَ ِكووون  َ    ِووو)الَ ـِلووو لْ عَووو  اجْ نك )َِّ  لَ َموووعَ 
 

  1)مْ رَ رك َكووووووومُ  وْ أَ  كَ تْووووووواءَ جَ  ةً دَ رَ ْفووووووومُ  

 
 حكم اسم )ال : -
اَامَأوَشددددبياَااَأوَمضددددافاَاسدددمَ)ال(َالنافيددددةَللجددددنرمَإمدددداَأنَيكددددونَمةددددردَاََ

َ.(2)بالمضاف
دا بالمضافا، أو شبيهً  ذن كان مضا ً  -أ َمَ ال َمَفإن َينصدبمَنحدوَ ولدكَ)الَغ 

َ(.َظا رٌَاَجبالاَ(مَو)الَطالعاَرٌَاض َحَ َنَتجَ رَ 
َ*  مويج َّعراب:

َ:عٌَان َمَ  َلَ رَ َالَطالبَ 
حدددرفَمبنددديَرلددد َالسدددكونَالَمحدددنَلددد َمدددنََمنافيدددةَللجدددنر ال

 اإلرراب.
اسددمَ)ال(َمنصددوبَورالمددةَنصددب َالةتحددةمَو ددوَمضددافمَرلددم:َ طالبَرلم

 مضافَإلي َمجرورَورالمةَجرهَالكسرو.
َخبرَ)ال(َمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.  انعَ

َ:نٌَ مَ َواَرَ اه َاَطَ باَاكَ َرَ الَ ََ
حدددرفَمبنددديَرلددد َالسدددكونَالَمحدددنَلددد َمدددنََمنافيدددةَللجدددنر ال

 اإلرراب.
 ألن َشبي َبالمضاف.َ؛ورالمةَنصب َالةتحةَماسمَ)ال(َمنصوب اراكباَ

                                                 
سدواءََميشيرَابنَمالكَإل َأنَ)ال(َالنافيدةَللجدنرَتعمدنَرمدنَ)إن(َوإنَكدانَمعموال داَنكدرتين (1)

 مكررو.َمأكانتَمةردوَأ
اَاَطداهرومَأوَطالعادبالمضاف:َ دوَمداَاتصدنَبد َشديءَمدنَتمدامَمعنداهمَنحدوَ ولدك:َراكبادَالمشب  (2)

َ  .جبالا



ََ (169) 

مةعددونَبدد َمنصددوبَورالمددةَنصددب َالةتحددةَمعمددونَالسددمَالةارددنَ طاهرو
 ا(.)راكباَ

َخبرَ)ال(َمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.  من
ا:َمداَندوالمدرادَبدالمةردَ َمفإن َيبن َرل َماَينصبَب َا،وَّن كان مفردً  -ب

ِ  ﴿:َتعددال اَبالمضددافمَنحددوَ ولدد َاَوالَشددبياَالدديرَمضددافاَ َ﴾ َواَل ِجووَداَل  ِوون اْلَحوو  
َ:[197]البقرو:َ
حدددرفَمبنددديَرلددد َالسدددكونَالَمحدددنَلددد َمدددنََمنافيدددةَللجدددنر ال

 اإلرراب.
 حنَنصب.اسمَ)ال(َمبنيَرل َالةتالَفيَم جدان

في:َحرفَجرَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلردرابمَالحدج:َ فيَالحج
اسمَمجرورمَورالمةَالجرَالكسرومَوشب َالجملدةَمتعلد َبمحدذوفَ

َ«.خبرَال»

َ:متخاصمانَ َنَ يَ ن ونحوَ ولك:َالَمؤمَ َ •
 نافيةَللجنرَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. ال

 فيَمحنَنصب.َمرل َالياءاسمَ)ال(َمبنيَ نمؤمنيَ 
َألن َمثن .َ؛خبرَ)ال(َمرفوعَورالمةَرفع َاأللف متخاصمان

َفاهزون:َونحوَ ولك:َالَمتخاذلينَ  •
حدددرفَمبنددديَرلددد َالسدددكونَالَمحدددنَلددد َمدددنََمنافيدددةَللجدددنر ال

 اإلرراب.
ألندد َجمددعَمددذكرََ؛اسددمَ)ال(َمبندديَرلدد َاليدداءمَفدديَمحددنَنصددب متخاذلين

 سالم.
َألن َجمعَمذكرَسالم.َ؛وعمَورالمةَرفع َالواوخبرَ)ال(َمرف فاهزون

َلكسون:َزاتَتجَ نَ الَمَ َ:ونحوَ ولك •
 حرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمنافيةَللجنر ال

ألندد َجمددعََ؛فدديَمحددنَنصددبََ(1)اسددمَالَمبندديَرلدد َالةددتالَأوَالكسددر منجزات
 مؤنثَسالم.

َمن لكسون َل  َمحن َال َالكسر َرل  َمبني َجر َحرف اإلررابمََالالم
َفيَ َالجملة َوشب  َالكسروم َالجر َورالمة َمجرورم َاسم وكسون:

َالنافية.«َال»محنَرفعَخبرَ

َابن مالك:وإل َماَسب َيشيرَََ
 هْ عَ ارِ َضوووومُ  وْ اا ا ً َضووووا مُ َهووووبِ  بْ ِصووووا ْ  َ 
 

  2)هْ عَوووا ِ رَ  رْ ُكوووايْ  رَ بَوووالخَ  اكَ يَ  دَ ْعوووبَ وَ  

 

                                                 
رلد َمداَكدانَينصدبَبد مَو دوَالكسدرمَوأجدازََ ن دبَ اختلفَفيَجمعَالمؤنثَالسالممَفقدانَ دوم:َي َ (1)

 .2/6بعضامَالةتال.َانظر:َشر َابنَرقين:َ
اَأي:َشددبياَاَ؛اَلدد اَأوَمضدداررَا(َيكددونَمضددافاَألونَإلدد َأنَاسددمَ)الايشدديرَابددنَمالددكَفدديَالشددطرَ (2)

 اَبعدَاسماا.بالمضافمَوفيَالشطرَالثاني:َإل َأنَخبرَ)ال(َي تيَمرفورَا



ََ (170) 

 لعفف على اسم )ال :ا
مكددرروَمعطوفددةَرلدد َاسددمَ)ال(َواسددمااَفإندد ََإذاَو ددعَاسددمَنكددروَو بلدد َ)ال(

:َ)الَحدونَوالَ دووَـنَلاداَبدث دمَ يجوزَفيَ ذاَاالسمَخمسةَأوج مَو ذهَالمسد لةَي َ
َ:(1)إالَبا (مَوالسمَ)ال(َفيَ ذهَالمس لةَحالتان

َ(َفيكونَفيَ) وو(َثالثةَأوج :مَتقون:َ)الَحونَ األولى: الب اء
ََ

َََََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ

                                                 
مَشدر َاألشدموني:1/241ََ:مَشدر َالتصدريال2/11انظرَ ذهَاألوج َمةصلة:َشر َابنَرقين:َ (1)

2/16. 

 الب اء        
َإمدداَبدددالعطفَرلددد *َ

 حون.
الثانية:ََبإرمانَوإما*َ

َ وو .والََالَحونَ 

 ال صب
*َبددددددالعطفَرلدددددد َ

و)ال(ََمحددددنَحددددونَ 
الثانيدددةَزاهددددوَبدددينَ
العددددددددددددددددددددددددددددداطفَ
والمعطدددوفَرليددد :َ

إالََوالَ دوو ََالَحونَ 
 با .

                       
َالر ع

بدددالعطفَرلددد َمحدددنََ*
َ)حون(َاالبتداء.

*َكدددددددونَ)ال(َالثانيدددددددةَ
راملددةَرمددنَلدديرَو ددووٌَ

َاسماا.
*َرل َكونَ)ال(َالثانيةَ
زاهددددومَو دددووَمرفوردددةَ
َوالَ باالبتدددداء:َالَحدددون 

  ووٌَإالَبا .



ََ (171) 

َفيكونَفيَ) وو(َوجاان:َمفيَكلمةَ)حون(َمالثا ية: بالر ع
َ
َ
َ
َ

ألنَالنصبَجازَفيَالحالةََ؛الَيصالَفيَالحالةَالثانيةَالنصبَفيَ) وو(*َو
َألن َرطفَرل َمحنَاسمَ)ال(مَوفيَالحالةَالثانيةَلمَتكنَ)ال(َراملة.َ؛األول 

 ملحوظة:
َاسمَ)ال(َجازَفي َثالثةَأوج :َتَ عَ فيَالحالةَاألول َإذاَن َ

َ.ظريفَ َمراراوَللةظَاسمَ)ال(مَتقون:َالَرجنَ الفتح: 
َا.ظريةاََ:َمراراوَللمحنمَتقون:َالَرجنَ ال صب
َ.ظريفٌََمراراوَلمحنَ)ال(َواسماامَفتقون:َالَرجنَ الر ع: 

 قال ابن مالك:
ووووورَ وَ    )الَ  ـا َكوووووًحووووواتِ  َ  دَ رَ ْفوووووالمُ  بِ ك ِ
 

  1)الَ عَوووون اجْ ا ِ الثكوووووَ  ةَ وك  قُووووالَ وَ  لَ وْ َحوووو 

 
 ابَووووكك رَ مُ  وْ اا وبً ُصوووو ْ مَ  وْ اا وًعوووو ُ رْ مَ 
 

 ابَ ِصوووووووووووووو ْ  تَ  الَ الً وك أَ   َ ْعوووووووووووووو َ رَ  نْ َِّ وَ  
 
 

                                                 
 .كر اَمةصالاَيشيرَفيَالبيتينَإل َإررابَنحو:َ)الَحونَوالَ وو(مَو دَسب َذ (1)

بإرمددانَ)ال(ََم*َالبندداءَرلدد َالةددتال
الَوَرمددددنَ)إن(:َالَحددددون الثانيددددة
 . وو

بدددددالعطفَرلددددد ََم*َالرفدددددع
  .حونَاألول



ََ (172) 

 ماال سيك 
َفيَحكمَاشتركاَفي .َ بلااماَماَبعد اَرل َتةضينَما:َتةيدَمعن َالَسي َ

ذلددكَرلدد َحبددكَلددحدبََماَالشددعر.َدنَ :َتقددون:َأحددبَاألدبَوالَسددي َمثالهووا
َوأنكَتةضنَالشعرَرل َوج َالخصوص.َامرمومَا

َيقونَامرؤَالقير:

دددددَكَ ل دددددَمَتوَ ي دددددَبَ َرَ الَ أ َ دددددَنَ اَ نَ م  َالتَالَ ص 
َ

ددددنَ َ ل ج  و َج  ٌمَب ددددد ار  اَي ددددو  ددددي م  َس  ال  َ(1)و 

َ
َ:َّعرابها

 .حرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلررابَمنافيةَللجنر ال
سددي:َبمعندد َمثددنمَويقددان:َ مدداَ)سدديانَأوَمددثالن(مَسددي:َاسددمَ)ال(َ سي ما

نصدب َالةتحدةمَوخبر داَمحدذوفَوجوباداَمضافَمنصدوبمَورالمدةَ
 تقديره:َموجود.

 لها ثالث حاال : ما
إماَأنَتكونَزاهدومَورندهذَتكونَكلمةَ)يدوم(َمجدروروَبارتبار داََ-أ

مَويكددونَالمعندد :َوالَسدديَاليددوممَأي:َوالَمثددنَ«سددي»مضددافةَإلدد َ
َيومَبداروَجلجن.

َمضددافااَإليدد َ-ب اَموصددوالا سدديََأي:َأنَ؛وإمدداَأنَتكددونَ)مددا(َاسددما
مضافمَو)ما(َمضافَإلي مَبمعن :َمثنَالدذيمَورندهدذَتكدونَيدوم:َ
اَلمبتدأَمحدذوفَوجوباداَتقدديره:َ دومَويكدونَ مرفورةَبارتبار اَخبرا

َالمعن :َوالَمثنَالذيَ وَيومَبداروَجلجن.
اَمضدافااَإليد َنكدروَموصدوفةمَورندهدذَيكدونََ-جـَ وإماَأنَتكونَاسما

اَ ألنََ؛منصدوبااَبشدرطَأنَيكدونَنكدرواالسمَالوا عَبعدَ)سي ما(َتمييدزا
َ.(2)التمييزَالَيكونَمعرفةمَمثن:َأماررَالرياضةَوالَسي ماَمشياا

َال سي ما:
ما(مَويؤت َبااَلتةضينَمداَبعدد اَرلد ََ–سيََ-والَسي ما:َمركبةَمنَ)الَ •

(َاسدمااََ-فياا–وتكونَالََمماَ بلااَفيَحكمَاشتركاَفي  نافيةَللجنرمَ)سي 
ا.منصوبمَوالخبرَمح َذوفَداهما

فيجدوزَرفعد َرلد َأند َخبدرََماالسمَالوا عَبعدَ)الَسي ما(َ دَيكدونَمعرفدة •
 لمبتدأَمحذوف.

(َمضافَو وَمضافَإلي . َويجوزَجرهَرل َأنَ)سي 
اَمنصوباا معَجوازَالرفعَوالجرََموإذاَكانَنكروَفمنَالممكنَأنَيكونَتمييزا

َرل َاألسارَالذيَذكرَفيَالمعرفة.

 لخالصة:ا

                                                 
م2/86َمَوشدر َالمةصدن:1/140َمَومغنديَاللبيدب:1/234َوردَ ذاَالبيدتَفدي:َ مدعَالاوامدع:َ (1)

 مَواستشادَب َرل َأنَ)يوم(َيجوزَفيااَالرفعَوالنصبَوالجر.2/767ومعجمَالشوا د:َ
 .151موجزَالنحومَد.َمحمدَربدَالبديع:َصَ (2)



ََ (173) 

َةَللجنر:َتعمنَرمنَ)إن(َبشروط:الَالنافي
َأنَتكونَنافيةَللجنر. -1
 أالَيتقدمَخبر اَرل َاسماا. -2
 أنَيكونَمعموال اَنكرتين. -3
 أالَتسب َبحرفَجر. -4

اَبالمضاف.َاسم ال: َو وَإماَأنَيكونَمةرداامَأوَمضافاامَأوَشبياا
فددالمةرد:َو ددوَمدداَلدديرَجملددةَوالَشددب َجملددةمَفيشددمنَالمثندد َوالجمددع.َ •

َن َرل َماَينصبَب .وحكم :َأن َيب
 والمضافَوالشبي َبالمضافَوحكماماَالنصب. •
إذاَو دعَاسدٌمَبعددَ)ال(َواسدماامَو بلد َ)ال(َمسدبو ةَبعداطفمَفيد َخمسددةَ •
 أوج :
 إذاَكانَاألونَمبنيًّاَجازَفي :َالبناءمَوالنصبمَوالضم.َ-
َوالرفعَفقط.َمإذاَكانَاألونَمرفورااَجازَفيَالثاني:َالبناءَ-

 
َ

  ظن وأخواتها
 األ عال التن ت صب مفعولين:

َ ناكَأفعانَالَتكتةيَبمةعونَواحدمَبنَتطلبَمةعولينمَو يَأنواع:

مثدن:َأرطد مََمتنصدبَمةعدولينَلديرَأصدلاماَالمبتددأَوالخبدرَال وع األول:
َكسامَمنالمَألبر...

تقدون:َأرطيدتَزيدددااَكتابادامَفدـ:َزيددداا:َمةعدونَبد َأونمَ ددوَفديَالو دتَنةسدد َ
َألن َ وَالذيَأخذَالكتاب.َ؛فارنَفيَالمعن 

أفعدددانَالقلدددوبمَو دددي:َظدددنَوأخواتادددامَوتنصدددبَمةعدددولينََال ووووع الثوووا ن:
َأصلاماَالمبتدأَوالخبرمَو يَ سمان:

َ... سمَيدنَرل َاليقينمَمثن:َرلممَرأ مَوجدمَدر مَوتعل مَ َ-أ
َ سمَيدنَرل َالرجحانمَمثن:َظنمَخانمَحسبمَزرممَجعن.َ-ب

ع دنمَاتخدذمَتقدون:َأفعدانَالتصدَال وع الثالوث: ييرَوالتحويدنمَمثدن:َصدي رمَج 
فاا. ز  َصيرتَالطينَخ 

 قال ابن مالك:
 اْ ِصووْب بِِفْعووِل اْلقَْلووِب ُجووْ أَيِ اْبتِووَدا

 
 أَْع ِووون: َرأَى، َخووواَل، َعِلْموووُ ، َوَجوووَدا 

 
، َحِسووْبُ  َوَ َعْمووُ ، َمووَع َعوودْ   َظوونك

 
 َحَجووووا، َدَرى، َوَجعَووووَل اللكووووْي َكاْعتَقَوووودْ  

 
 َهووووووْب تَعَلكووووووْم َوالكتِوووووون َكَصوووووويكَراوَ 
 

 أَْيًضووووا بَِهووووا اْ ِصووووْب ُمْبتَووووًدا َوَخبَووووَرا 
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َوكالمناَاآلنَرنَظنَوأخواتاا:

 أحكام ظن وأخواتها:
َلـ)ظن(َوأخواتااَثالثةَأحكام:َاإلرمانمَواإللغاءمَوالتعلي .ََ

 الحكم األول: اإلعمال:
َ. َو و:َأنَتنصبَالمةعولينَبعد اَلةظااَومحالًّ

ا.َمثاله: َظننتَزيدااَ اهما
ظددن:َفعددنَمددااَمبندديَرلدد َالسددكونمَالتصددال َبتدداءَالةارددنمَوتدداءَ ظننتَ

 الةارن:َضميرَمتصنَمبنيَرل َالضممَفيَمحنَرفعَفارن.
 مةعونَب َأونَلـ)ظن(َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. زيداا
ا َظا رو.ورالمةَنصب َالةتحةَالَممةعونَب َثانَلـ)ظن(َمنصوب  اهما

 الحكم الثا ن: اإللغاء:
مَول َسببان: َو و:َإبطانَالعمنَلةظااَومحالًّ

أنَتتقدمَالمعموالتَرل َظنَوأخواتاامَمثن:َزيدَ اهمَظننتمَوإلررابااََ-أ
َنقون:
 مبتدأَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيد
 خبرَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.  اهم
الةارنمَوالتداءَ«َتاء»رل َالسكونَالتصال َبـََظنَفعنَمااَمبني ظننت

َضميرَمتصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.

اَظننت. َ*َويجوزَفيَالمثانَالساب َاإلرمانمَفنقون:َزيدااَ اهما
ددا:َمةعددونَثددانمَ«:َزيددداا»فددـ:َ ظننددت:َفعددنَوفارددن.َومةعددونَأونمَو اهما

َواإللغاءَفيَ ذهَالحالةَأرجالَمنَاإلرمان.
َبينَالمةعولين.َ-ظنَأوَإحد َأخواتاا-وسطَالعامنَأنَيتَ-ب

َزيٌدَظننتَكريٌم.َمثاله:
 ورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.َممبتدأَمرفوع زيد
الةاردنمَوتداءَ«َتداء»ظنَفعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبدـَ ظننت

 الةارنَضميرَمتصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.
َرفع َالضمةَالظا رو.خبرَلمبتدأَمرفوعَورالمةَ كريم

ا امَفيكون:ََفنقون:َزيدااَظننتَ َم*َويجوزَاإلرمانَأيضا َ«َزيدداا» اهما مةعدوالا
ا»ب َأونمَو َب َثانياا.َ« اهما َمةعوالا

َواإلرمانَواإل مانَمتساويانَفيَ ذهَالحالة.

 أثر اإللغاء:
مَومعن َذلك:َأنَالةعنَ دَبطنَرملداإللغاء  َ:َ و:َإبطانَالعمنَلةظااَومحالًّ

فيَلةظَالمةعونَوفيَمحل مَفإذاَأردتَأنَتعطفَفالَيحد َلدكَأنَتعطدفَرلد َ
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ألنَالمحنَ دَألغديَبخدالفَالتعليد ََ؛ ذاَالمحنمَبنَيجبَأنَتعطفَرل َاللةظ
َفسي تيَحكم .

َجدالٌرمَفدـ:َ مَورلدي  َنقون:َزيدٌدَجدالٌرَظنندت  َمملغداوَ- ندا-«َظنندت»فمثالا
رَلااَمحنمَورلي َفالَيجوزَفدي:َرلديَوزيٌدَجالٌر:َمبتدأَوخبرَجملةَاسميةَلي

َألنَالمحنَأبطنَحكم .َ؛جالرَإالَالرفعَبالعطفَرل :َزيدَجالرمَوالَيصال

 الحكم الثالث: التعلي :
. َ و:َإبطانَرملااَلةظااَفقطمَوإبقاؤهَمحالًّ

:َوجودَكلمةَتةصنَبينَالةعنَوبدينَمةعوليد مَبشدرطَأنَتكدونَ دذهَوسببهَ
ومعند َالصددارو:َأالَيعمدنَفديَالكلمدةََمفديَالجملدةالكلمةَمماَيستح َالصدداروَ

(َأنَتعمدنَفيمداَبعددَ)مدا(َ َ)مدا(ََ-مدثالاَ–رامنَ بلاامَفالَيمكدنَلدـ)ظن  وذلدكَألن 
ومداَيسدتح َصددرَالكدالمَالَيمكدنَأنَيعمدنَمداَ بلد َفيمداََمتستح َصدرَالكالم

ستحق َمنَبعدهمَفلوَأجزناَأنَيعمنَماَ بل َفيماَبعدهَلمَيكنَحينهذَ خذااَماَكانَي
َصدرَالكالم.

َو ذاَالةاصنَيسم :َالمانعمَو وَأنواعمَمناا:
مَنحددوَ ولددك:َ)ظننددتَمدداَزيددٌدَ دداهٌم(مَأوَبددـ:َ)ال(مَنحددو:َبووـ: )مووا َال فوونَ-أ

َزيٌدَ اهٌم(. (مَنحو:َ)ظننتَإن  َ)ظننتَالَزيٌدَ اهٌم(مَأوَبـ:َ)إ ن 
فديَ-مَفظنندتَفةيَ ذهَاألمثلةَأبطنَالعمنَلةظاامَأماَالمحنَفإن َمعل َوبداق

فعددنَوفارددنمَومددا:َنافيددةمَوزيدددَ دداهمَمبتدددأَوخبددرمََ-نحددو:َظننددتَمدداَزيدددَ دداهم
 ومحلاماَالنصب.

 ول َصورَثالثة:َاالستفهام، -ب
َأنَيكونَأحدَالمةعولينَاسمَاستةااممَنحو:)رلمتَأيُّامَأبوك(.َ*

َ*َأنَيكونَمضافااَإل َاسمَاستةااممَنحو:َ)رلمتَغالم َأي  امَأبوك(.
دخنَرلي َأداوَاالستةااممَنحو:َ)رلمتَأزيددَرنددكَأمَرمدرو(مَوألنَ*َأنَت

َ.(1)أسماءَاالستةاامَمماَيستح َالصداروَفعل َماَبعد ا

 أثر التعلي :
يظارَاثرَالتعلي َرندَالعطفَرل َالمعمولينمَفيجوزَفيَالمعطدوفَالرفدعَ

أوَ)والََرل َاللةظَوالنصبَرل َالمحنمَتقدون:َ)ظنندتَمداَزيدٌدَ داهٌمَوالَرليًّدا(
(مَفالنصبَرل َمحنَ)زيٌدَ اهم( َألنَمحلاماَالنصب.َ؛رلي 

َابن مالك:وإل َماَسب َيشيرَ

 َوُخووووصك بِووووالتكْعِليِ  َواإِلْلغَوووواِء َمووووا
 

 ِموْن قَْبوِل َهووْب َواألَْموَر َهووْب قَوْد أُْلِ َمووا 
 

 َكووووَيا تَعَلكووووْم َوِلغَْيووووِر الَموووواِض ِموووونْ 
 

  1)هُ ُ ِكوونْ ِسووَواُهَما اْجعَووْل ُكوولك َمووا لَوو 

 

                                                 
شددر ََم1/256ومدداَبعددد امَوشددر َالتصددريال:ََم2/44راجددعَ ددذهَاألحددوان:َشددر َابددنَرقيددن:َ (1)

 .2/20التساين:َ
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ِ  اإِلْلغَووووواَء اَل  ِووووون ااِلْبتِوووووَدا ِ  َوَجوووووو 
 

 َواْ وووِو َضوووِميَر الشكوووأِْن، أَْو اَلَم اْبتِوووَدا 
 

  ِووووون ُمووووووِهم  َِّْلغَووووواَء َموووووا تَقَووووودكَما
 

 َواْلتِووووِ ِم التكْعِليووووَ  قَْبووووَل  َْفوووونِ )َمووووا  
 

 اَلُم اْبتَِداء  أَْو قََسمْ « الَ »وَ « َِّنْ »وَ 
 

  2)تِْفَهاُم َيا لَووووهُ اْ َحووووتَمْ َكووووَيا َوااِلْسوووو 

 

 الخالصة:
َأصلاماَ • َمةعولين َتنصب َو ي َوأخواتاام َظن َالناسخة: َاألفعان من

َالمبتدأَوالخبرَو يَ سمان:
َ سمَيدنَرل َاليقينمَنحوَ)رلممَورأ ...(. -1
  سمَيدنَرل َالرجحان:َ)ظنمَوخانمَوحسب...(. -2

َولااَأحكامَثالثة:
.:َب نَتنصبَالمةعولينَبعاإلعمال • َد اَلةظااَومحالًّ
تَرنَمعموليادامَاإللغاء • ر  مَوذلكَإذاَت   خ  :َو وَإبطانَالعمنَلةظااَومحالًّ

 أوَتوسطتَبيناما.
:َو وَإبطانَرملااَلةظاداَفقدطمَبد نَيةصدنَبيناداَوبدينَمعمولياداَالتعلي  •

 بةاصنَل َالصدارومَويظارَأثرَاإللغاءَوالتعلي َفيَالمعطوفَرل َمعمولياا.
* * * 

                                                                                                                            
يشيرَابنَمالكَفيَ ذينَالبيتينَإل َأفعانَالقلوبَالمتصرفةمَوأن َيجوزَفياداَالتعليد َواإللغداءمَ (1)

 وإل َأفعانَالقلوبَغيرَالمتصرفةمَو ي:َ بمَوتعلممَوالَيكونَفيااَالتعلي َوالَاإللغاء.
كد نَتقدعَوسدطااَأوََماألفعدانَالمتصدرفةَإذاَو عدتَفديَغيدرَاالبتدداءَيشيرَإل َجوازَاإللغاءَفدي (2)

امَويشدديرَإلدد َوجددوبَالتعليدد َمدداَإذاَو ددعَبعدددَ ددذهَاألفعددانَ)مددا(َالنافيددةمَأوَالمَالقسددممَأوَ  خددرا
 ألنَ ذهَاألشياءَمماَل َصدرَالكالم.َ؛االستةاام
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 لالفاع
 تعريفه:
َأوجدَالةعن.َنَ :َ وَمَ ًَالغة

إلي َفعنَمبنيَللمعلدوممَأوَمداَيشدبا مَمتقددمَرليد مََدَ ن َسَ :َ وَماَأ َاواصفالحً 
َ:(1)مَو وَنورانوجاءَالخريفَ َموحكم َالرفعمَنحو:َذ بَالصيفَ 

مَالطعدامَ َمَو وَالذيَفعنَالةعنَوأحدثد مَمثدن:َأكدنَالصدبيَُّ اعل حقيقن -أ 
دَبعيدمَفالذيَ دامَباألكدنَ دوَالصدبيمَوالدذيَأحددثَالسدةرَإل َبلَوسافرَالرجنَ 

َألن َ امَبالةعن.َ؛ وَالرجنمَفكنَمنَ)الصبيمَوالرجن(َفارنَحقيقي
مَو وَالذيَلمَيقمَبالةعنمَولكنَأحدث َغيدرهمَأمداَ دوَ اعل غير حقيقن -ب

ابَبد مَأوَاتصدفَبد مَأوَ دامَالةعدنَبد مَمثدن:َذَرَ ب َل دألند َت ََ؛فقدَأسندَالةعنَإلي 
مَوانكسددرَمَوتمددزقَالكتددابَ مَوبعدددتَرندداَالددديارَ ناَالددبالدَ دَ بع ددَتَ رَ مَوتغي ددالحديدددَ 
مَفكددنَمددنَ)الحديدددمَوالددبالدمَوالددديارمَوالكتددابمَوالزجدداج(َفارددنَغيددرَالزجدداجَ 
َألن َلمَيقمَبالةعنمَولكن َمتصفَب .َ؛حقيقي

َ:َ)أسندَإلي َالةعن(َأي:َحقيقيمَكماَفيَاألمثلةَالسابقة.وقول ا
فدإنَالمرفدوعَبعددهََ؛اَللمجادون:َ)مبنيَللمعلوم(َيخدرجَمداَكدانَمبنيًّدول اوق

َناهبَفارن.
ماَيشب َالةعن(َأي:َماَيعمنَرمنَالةعدنمَنحدوَاسدمَالةاردنمَنحدو:َ):َوقول ا

أ دداهمَالزيددددانمَوالمصدددرمَنحدددو:َرجبددتَمدددنَ ددراءوَمحمددددَالكتددابمَوالصدددةةَ
و:َ يادداتَالعقيدد مَحددلةعددنمَنَخلقدد مَواسددمَااَنبدديالاَالمشددباةمَنحددو:َاحتددرمَإنسدداناَ

َوأفعنَالتةضينَنحو:َمررتَباألفضنَأبوه.
َف بوه:َفارنَلصيغةَالمبالغة.َمأبوهَالح َنٌَاوَ   ََيَ لَ صيغةَالمبالغة:َرَ َ

*َ*َ*َ

 أشكال الفاعل
امَ امَو دَيكونَضدميرا اَظا را للةارنَفيَالكالمَأشكانَمتعددومَفقدَيكونَاسما

مَوإليكَت اَمؤوالا َةصينَذلكَوتوضيح :و دَيكونَمصدرا
اَ ددوَاألصددنمَواألكثددرَفدديَاالسووم الظوواهر -أَ اَظددا را :َومجدديءَالةارددنَاسددما

َاالستعمانمَو دَتقدمتَاألمثلةَرل َذلك.
مَومجيهد َالفاعل الضمير -بَ مَأوَمنةصدالا اَمتصدالا :َويكونَالةاردنَضدميرا

َ ي: َ وَالكثيرمَوالضماهرَالتيَتقعَفارالا َمتصالا
مَفالتاءَفيَكنَكلمدةَمدنَ دذهَ*َتاءَالةارنمَمثن:َك رَ  أ ت  مَو   ر  ت  مَور ظ م  ت  م 

َالكلماتَضميرَمبنيَفيَمحنَرفعَفارن.

. ن  مَور ظ م  ن  م  َ*َنونَالنسوومَمثن:َك ر 
َ*َ)نا(َالدالةَرل َالمتكلمينمَمثن:َ رأنامَوذ بنا.

َ*َواوَالجمارةمَمثن:َكتبوامَرلموامَناموا.

                                                 
َ(.1/347(َالنحوَالميسرَ)1)
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َتكتبا.*َألفَاالثنينمَمثن:َكتبامَاكتبامَالَ
َ*َياءَالمؤنثةَالمخاطبةمَمثن:َتكتبينمَاكتبي.

َفيَأسلوبَالحصرمَكماَفديَ ولد َ َ:تعدال أماَالضميرَالمنةصن:َفيقعَفارالا
َ.[31]المدثر:َ ﴾ َوَما يَْعلَُم ُج ُوَد َرب َِك َِّالك ُهوَ  ﴿

َالفاعل المصدر المؤول -جـ  َمدنَ)أن  اَمدؤوالا :َويكثرَمجيءَالةارنَمصددرا
َواسددمااَوخبر ددا(مَأوَ)مدداَوالةعددنَالماضددي(مَنحددوَوالةعددنَالم ضددارع(مَأوَ)أن 
فـ:ََ[16]الحديدد:َ﴾ أَلَْم يَأِْن ِللكِييَن ََم ُوا أَْن تَْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلِيْكِر هكِ  ﴿:َتعال  ونَ َ

ومداَدخلدتَرليد َفديَت ويدنَمصددرَفديَمحدنَرفدعَفاردنَلدـ:َ«َأ نَ »)أنَتخشع(َ
أََولَوْم يَْكِفِهوْم أَ كوا  ﴿:َيد نَلادمَخشدوع َ لدوبام.َومثالد َمدعَأنَ َوالتقددير:َألدمَم)ي ن(
..َومثال َمعَ ﴾ أَْ َ ْل َا َما:َأرجبنيَماَأتيت 

حددرفََموالنددونَللو ايددةَممبندديَرلدد َالةددتالَمأرجددب:َفعددنَمدداا أرجبني
مبنيَرل َالكسرَالَمحنَل َمنَاإلردرابمَواليداء:َضدميرَمبنديَ

 ب .رل َالسكونَفيَمحنَنصبَمةعونَ

مدددا:َمصددددريةمَحدددرفَمبنددديَرلددد َالسدددكونَالَمحدددنَلددد َمدددنَ ماَأتيت
والتداء:َضدميرََماإلررابمَأتيت:َفعنَمااَمبنديَرلد َالسدكون

وماَالمصدريةمَوالةعنَفديََممبنيَرل َالةتالَفيَمحنَرفعَفارن
ت وينَمصدرَفيَمحنَرفعَفارنَلـ:َأرجبنيمَوالتقدير:َأرجبنديَ

َإتيانك.
*َ*َ*َ

 أحكام الفاعل
َنَأحكاممَو ي:للةار

 األول: الر ع )لفًظا أو تقديًرا أو محالا :
اَلةظاامَولكنَمحل َالرفعمَ نحوَاألمثلةَالتيَتقدمتمَو دَي تيَالةارنَمجرورا

مَو ولد َ[19َ]الماهددو:َ﴾ أَْن تَقُولُوا َما َجاَء َا ِمْن بَِشير  َواَل  َوِيير   ﴿نحوَ ول َتعال :َ
ِ َشهِ  ﴿ تعال : ِك َ«شيرمَولةظَالجاللةب»مَفالكلمتان:ََ(1)[166]النساء:َ﴾ يًداَوَكفَى بِا

َ.امَمرفوعَمحالًَّكنَمناماَفارنَمجرورَلةظَا
 قال ابن مالك:

 ىتَووووأَ  نْ وعَ  ُوووورْ مَ ي كَ يِ الكوووو لُ اِعووووفَ الْ 
 

  2)ىتَووووفَ الْ  مَ ْعوووو ِ  هُ ُهوووجْ ا وَ يوووورً  ِ مُ  دْ ْيووو َ  

َ
 الثا ن: أال يتأخر عامله ع ه:

َكَفدارالاَاأنَتقدون:َأخدواكَ داممَبجعدنَأخدو امَأخدواكمََ:فالَيجوزَفيَنحو
البصريينمَوفديَ دذاَردَرلد َالكدوفيينَالدذينَأجدازوه؛َإذَلدوََيامَو ذاَرأمقدمَا

ون:َأخددواكَ دداممَبددإفرادَالةعددنمَرلدد َأنَنقددكددانَيصددالَتقددديمَالعامددنَلصددالَأنَ

                                                 
َ.1/55َ(َانظر:َشر َالمقرب:1َ)
يرَابنَمالكَإل َأنَالةارنَ وَاالسمَالمرفوعَالذيَي تيَبعدَفعدنَحقيقديَكدـ:َأتد مَأوَصدةةَ(َيش2)

امَأوَفعنَجامدمَنحو:َن ع م. َمشباةَكـ:َمنيرا



ََ (179) 

مَ«أخددواك»مبتدددأمَو ددام:َفعددنمَوالةارددنَضددميرَمسددتترَيعددودَرلدد :ََ:أخددواك
َ.(1)محنَرفعَخبرَوالجملةَالةعليةَفي

ى أو  ا الثالث: تجريد الفعل من عالمة التث ية والجمع َّيا كان الفاعل مثَ 
 : 2)اجمعً 

الَتلحقدد َرالمددةَالتثنيددةَأوََ-إذاَأسددندَإلدد َفارددنَمثندد َأوَمجمددوع-فالةعددنَ
الجمددعمَفيقددان:َ ددامَالزيدددانمَو ددامَالزيدددونمَوالَيقددان:َ امدداَالزيدددانمَوالَ ددامواَ

َلغة:َأكلونيَالبراغيثمَو دَحكمَرليااَابنَ شامَبالشذوذ.الزيدونمَإالَرل َ
شنوءو؛َفإنامَالَيجردونَالةعنَمنَرالمةَالتثنيةََمَوأزد والح َأن َلغةَطي
خوتدكمَإاَلمثن َأوَمجموعمَفيقولون:َ اماَأخواكمَو دامواَوالجمعَإذاَكانَمسندَا

و ددوَأفصددالَتكلددمَبادداََ-َصددل َ َرليدد َوسددلمَ–ويبعددد اَرددنَالشددذوذَأنَالنبدديَ
الليددنَومالهكددةَبإنَ َمالهكددةَيتعددا بونَفدديكممَمالهكددةَ»الةصددحاءمَحيددثَ ددان:َ

صدل ََ-واألصدن:َيتعا دبمَو ولد َ«َيتعدا بونَفديكمَمالهكدة»َمَوروي:«بالناار
َ.اَإذَيخرجدكَ ومدك ذاَحينَ دانَلد َور دة:َيداَليتنديَأكدونَحيًّدَ-َ َرلي َوسلم

َ«. مَيَ جَ رَ خَ مَ َأوَ »:َ-َصل َ َرلي َوسلمَ-فقانَ
و دددوَبةدددتالَالدددواو؛َألناددداَللعطدددفمَواألصدددن:َمخرجدددونيمَفحدددذفتَالندددونَ
لإلضددافةَفصددارت:َأوَمخرجددويَ ددممَفاجتمعددتَالددواوَواليدداءَوالسدداب َمنامدداَ

امَفقلبتَالواوَياءمَوأدغمتَالياءَفيَاليداءمَثدمَكسدرَمداَ بدنَاَوسكوناَمت صنَذاتاَ
َالياءَللمناسبة.

مددتكلممَمبتدددأمَو ددم:َفارددنَسدددَمسدددَومخرجددي:َاسددمَفارددنَمضددافَليدداءَال
َالخبرمَأوَ)مخرجي(َخبرَمقدممَو مَمبتدأَمؤخر.

اَفيَاللغةمَبنَالمرادَ وَالخروجَرنَداهدروَوالشذوذَرندَالنحاوَالَيعدَطعناَ
َالمقير.

َالةارنَفيَ ولك:َ اماَالزيدانمَوكنَماَكانَنحوه؟ََنَ :َمَ سؤال
َ:َل َإررابان:الجواب

َرٌَب دخَ مَ :َ وَالةاردنمَوالزيددان:َإمداَبددنمَأوَمبتددأمَ:َأنَاأللفَفيَ امااألول
َرن َبالجملةَالمتقدمةَرلي .

رالمدةَللتثنيدةمََ:حذاقَالنحاو:َأنَاأللدفَحدرف؛َأيرلي َ:َو وَالذيَالثا ن
َلكانَفيَلغةَجميعَالعرب؛َألنَا؛َوذلكَألن َلوَكانَ)الزيدان(َبدالَاوليرَضميرَا

امَوكدذلكَلدوَمنَالضميرمَمثن:َلقيت َزيددَاَالعربَكلامَي تونَباالسمَالظا رَبدالَا
َرنَمبتدأَلكانتَرندَجميعَالعرب.َاكانتَ) اما(َخبرَا

 قال ابن مالك:

ِد اْلِفْعووووووَل ََِّيا َمووووووا أُْسوووووو َِدا  َوَجوووووور ِ
 

  3)اِلثْ َوووووْيِن أَْو َجْموووووع  َكفَووووواَ  الشُّوووووَهَدا 

 
                                                 

مَوشددر 1/269َمَوشددر َالتصددريال:2/77َ(َانظددرَ ددذهَاآلراءَبالتةصددين:َشددر َابددنَرقيددن:1َ)
َ.1/159مَو معَالاوامع:2/40َالتساين:َ

َ.2/79مَوشر َابنَرقين:1/160َمَوالامع:2/49َة:َشر َالتساين:َ(َانظرَ ذهَالقضي2)
(َيشيرَفيَالبيتَاألونَإلد َضدروروَتجريددَالةعدنَمدنَرالمدةَالتثنيدةَوالجمدعَللةاردنَالمثند َأو3َ)

َالمجموعَمَوذلكَنحو:َفازَالشاداء.



ََ (180) 

 َوقَووووووْد يُقَوووووواُل: َسووووووِعَدا َوِسووووووِعُدوا
 

  1)ُمْسووووو َدُ  -ْعووووودُ بَ –َواْلِفْعوووووُل ِللظكووووواِهِر  

 
 الرابع: اتصال تاء التأ يث بعامله:

 دَتتصنَبالةعنَتاءَالت نيثَلتدنَرل َت نيثَالةارنَأوَناهب مَو ذهَالتداءَ ددَ
اَأوَوجوباا. َتلح َالةعنَجوازا

 أواًل: موافن الجوا : وهن:
مَنحددو:َطلعددتَالشددمرمَأن يكووون المؤ ووث اسووًما ظوواهًرا مجووا يك التأ يووث -أ

أيَالَيلددََ؛رمَوالمؤنثَالمجدازي:َ دوَمداَلديرَلد َ لدةَأنثد وطلعَالشم
:َتعدال كماَ دانََمأرجالَ-فيَ ذهَالحالة-والَيبيامَثمَإنَاإلتيانَبالتاءَ

و دددَتحددذفَفدديَالقددر نمَنحددوَ ولدد ََ[57]يددونر:َ ﴾ قَووْد َجوواَءتُْكْم َمْوِعَظووةْ  ﴿
 .[157]األنعام:ََ ﴾  َقَْد َجاَءُكْم بَي ِ َةْ  ﴿:َتعال 

و وَمنةصنَرنَالعامدنَون المؤ ث اسًما ظاهًرا حقيقنك التأ يث، أن يك -ب
َ(2)بغيرَإال مَك نَينةصنَرند َبدالمةعونمَنحدوَ ولدك:َأتد َالقاضديَبندت 

َالوا فمَأوَامرأوٌ.
َالمددرأوَوبوو س مَ ْعووأن يكووون العاموول  ِ  -  ددت  َالمددرأوَ ندددمَون ع م  ددم  مَفيجددوز:َن ع 

  ند.
رلدد َ-اءَالانددودمَوجدداءَنسددووَمَنحددو:َجددَّيا كووان الفاعوول جمووع تكسووير -ث

َفيَجمعَالتصحيالَالمؤنث.َ-خالف
َفمنامَمنَ ان:َيجبَفي َالتاءمَو وَاختيارَابنَ شام.

ومنامَمنَ انَبالجوازمَو وَاختيدارَالكدوفيينمَوأبديَرلديَالةارسديمَوابدنَ
ا َ.(3)مالكَأيضا

َبقول :َابن مالكوإل َماَسب َيشيرَ
 ِء  ِووونَوقَووود يُبِووويُح اْلفَْصوووُل تَوووْرَك التكوووا

 
 َْحوووووووِو: أَتَوووووووى اْلقَاِضوووووووَن بِْ وووووووُ   

  4)اْلَواقِوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفِ 
ووووالَ    َوالَحووووْيُف َمووووْع  َْصوووول  بِووووِذالك  ُض ِ

 
   5)َكـ )َموا َ َكوا َِّالك  َتَواةُ اْبوِن اْلعَواَل  

 
، َوَمووعْ   َوالَحووْيُف قَووْد يَووأْتِن بِوواَل  َْصوول 

 
َضووووِميِر ِيي الَمَجووووواِ   ِووووون ِشوووووْعر   

  1)َوقَوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعْ 

                                                  
لعالمداتَأناداَ(َيشيرَإل َأن َإذاَلحقتَرالمةَالتثنيةَأوَالجمدعَالةعدنمَفداألول َفديَإردرابَ دذهَا1)

َرالمةَتثنيةَأوَجمعمَوالةارنَ وَاالسمَالظا رَبعد ا.
إذاَفصنَبينَالةعنَوالةارنَالمؤنثَبـَ)إال(َلمَيجزَإثباتَالتاءَرندَالجماورمَفتقون:َماَ امَإالَ(2َ)

مَواألشددموني:2/88َ نددمَومداَطلددعَإالَالشدمرمَواإلثبدداتَ ليدنَجددًّا.َانظددر:َشدر َابددنَرقيدن:َ
1/102.َ
َ.2/109مَاألشموني:2/94َابنَرقين:ََشر (3َ)
يشيرَابنَمالكَفيَ ذاَالبيتَإل َأن َإذاَفصنَبينَالةعدنَوفارلد َبةاصدنَغيدرَإالمَجدازَإثبداتَ(4َ)

 َالتاءَوحذفاا.
يشيرَإل َأن َإذاَفصنَبينَالةعدنَوالةاردنَبدـ:َ)إال(َلدمَيجدزَإثبداتَالتداءمَو دذاَرنددَالجمادورمَ(5َ)

مَيشعرَب نَاإلثباتَجاهزمَو دَذكرَابنَرقيدنَأند ََوفيَ ونَابنَمالكمَوالحذفَمع )إال(َمةضالا
َ لينَجدًّا.



ََ (181) 

 ْع َجْمووع  ِسووَوى السكوواِلِم ِموونْ َوالتكوواُء َموو
 

  2)ُمووَيككر  َكالتكوواِء َمووْع َِّْحووَدى اللكووبِنْ  

 
 ثا يًا: موافن الوجوب:

َويجبَاتصانَالتاءَبالةعنَفيَحالتين:
مَولددمَيةصددنَبيندد َوبددينَالةعددنََّيا كووان الفاعوول مؤ ثًووا حقيقوون التأ يووث –أ  

َلنعمَوبهر لتاءَبالةعنمَنحوَ ونَ َو ناَيجبَاتصانَاَ(3)بةاصنمَوليرَفارالا
َمَوالَيصالَأنَتقون:َ انَامرأو.[35] نَرمران:َ ﴾ َِّْي قَالَِ  اْمَرأَةُ ِعْمَرانَ  ﴿:َتعال 

عا ووًدا علووى مؤ ووث حقيقوون التأ يووث،  مسووتتًراأن يكووون الفاعوول ضووميًرا  -ب
َمثن:َ ندَ امتمَأوَمجازيَالت نيثمَمثن:َالشمرَطلعت.

 قال ابن مالك:
 َ ُم  ِْعوووووووووَل ُمْضوووووووووَمرِ َوَِّ كَموووووووووا تَْلووووووووو

 
  4)ُمتكِصوووووول  أَْو ُمْفِهووووووم  َياِ  ِحوووووورِ  

 
َ:مسألة

كانَالظا رَأن َيجوزَفيَنحو:َماَ دامَإالَ نددَالوجادانمَإالَأنادمَ دالوا:َإنَ
ألنَالةاردنَفديَوا دعَاألمدرَمحدذوفمَو دو:ََ؛الحذفَ ناَواجبَفيَغيرَالشعر

اَجديءَبد َبعددَإالَ دوَبددنَ)أحد(َوأحد:َمذكرمَفاألصن:َماَ امَأحدَإالَ ندمَفمد
َ) ند( الَكمداَزكداََموليرَفارالا وير َابنَمالكَأن َغيرَواجبمَولاذاَ ان:َف ض  
َإالَفتاوَابنَالعال.

 قال ابن مالك:
وووووالَ   َوالَحوووووْيُف َموووووْع  َْصووووول  بِوووووِذالك  ُض ِ

 
  5)َكَمووا َ َكووا َِّالك  َتَوواةُ اْبووِن اْلعَووالَ  

 
 من وجودم  ن الكالم: الخامس: ال بد  

 الموافن التن يحيف  يها الفاعل:

                                                                                                                            
يشيرَابنَمالكَفيَ ذاَالبيتَإل َأنَحذفَالتاءَمنَالةعنَالمسدندَإلد َمؤندثَحقيقديَبدالَفصدنَ(1َ)

بيناماَجاهزمَو دَحكد َسديبوي َأنَ دذاَ ليدنَجددًّامَو ددَأشدارَابدنَمالدكَأنَالتداءَ ددَتحدذفَمدنَ
َيَفيَالشعرمَبدلينَ ونَالشارر:المؤنثَالمجاز

دددددددداَ د   ا  َو  د   ددددددددت  و  ن ددددددددةَ  ز  َم  َف ددددددددال 
َ

اَ َ َأ ر  ال  دددددددددددددداَو  َإ ب ق ال ا  َأ ب ق ددددددددددددددن 
َ

 
يشيرَابدنَمالدكَفديَ دذاَالبيدتَإلد َأنَالةاردنَإذاَكدانَجمدعَتكسديرَلمدذكرَأوَلمؤندثَأوَجمدعَ(2َ)

اَجازَإثباتَالتاءَوحذفاا. ََمؤنثَسالما
نعدمَوبدهرمَإذاَكدانَفارلاداَمؤنثاداَإثبداتَالتداءَوحدذفاا.َشدر َابدنَذكرَابنَرقينَأن َيجوزَفيََ(3)

ََ.2/95رقين:َ
اَيعدودَرلد َمؤندثَحقيقديَ(4َ) يشيرَإل َوجوبَإلحاقَالت نيثَبالةعنَو ي:َإذاَكانَالةاردنَضدميرا

الت نيثمَأوَمجازيَالت نيثمَوكذلكَإذاَكانَمؤنثااَحقيقيًّامَولمَيةصنَبيناماَبةاصن.َوانظدرَ دذاَ
 .2/103مَوشر َاألشموني:2/88َمَوابنَرقين:1/277َ:َشر َالتصريال:َالموضع

 سبقتَاإلشاروَإل َ ذاَالبيت.(5َ)
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ألند َرمددوَوأسدارَفياداَلتكملدةَالمعند مََ؛الةارنَالَبدَمنَذكرهَفديَالجملدة
دت غ ن  َب حدد ماَردنَاآلخدرمَويسدتثن َ فالةارنَمعَفعل َمثنَجزهيَالكلمةمَوالَي س 

َمنَ ذاَالحكمَمواطنَيحذفَالةارنَفيااَلداعَماممَو ي:
مَنحدوَ ولدك:َمداَ دامَإالَ نددمَومداَ دامَإالَ:َفيَبدابَاالسدتثناءَالمةدرعاألول

محمدمَفالةارنَفيَالمثالينَمحذوفمَوالتقدير:َماَ امَأحدَإالَ ندمَومداَ دامَأحددَ
. َإالَمحمدمَرل َلغةَمنَيجعنَماَبعدَأداوَالحصرَ ناَبدالا

أَْو َِّْفعَاْم  ِن يَوْوم  ِيي َمْسوغَبَة   ﴿:َتعال :َفارنَالمصدرمَنحوَ ونَ َالثا ن
مَفـ:َإطعامَالمصدرمَوفارل َمحذوفمَتقديره:َأوَ[15َ-14]البلدد:ََ﴾ تِيًما َيا َمْقَربَة  يَ 

امَفحذفَالةارن َألنَالمصدرَالَيحتمنَالضمير.َ؛إطعام َيتيما
مَواألصدن:َالثالث د ار  َالج  مَب ن ي  ر  َاألم  ي  :َرندَبناءَالةعنَللمجاونمَنحو:َ  ض 

نَال ج  مَوب ن  َالر  ر  األم  . ض َ َ  َجدار 
َب َالرابع ن  َماَيدنَرلي مَفالةارنَفيَأ ف ع  َب َفيَالتعجبَإذاَت ق د م  ن  :َفارنَأ ف ع 

دذ فمَنحدوَ ولد َتعدال :َ  ﴿معَالتعجبَمجدرورَبالبداءمَوإذاَتقددمَمداَيددنَرليد َح 
فةارددنَأبصددرَمحددذوفمَوالتقدددير:َوأبصددرَباددمََ[38]مددريم:ََ﴾ أَْسووِمْع بِِهووْم َوأَْبِصوورْ 
يد مَفيقدانَفديَبادم:َالبداء:َحدرفَجدرَزاهددمَ دم:َضدميرَمتصدنَلداللةَاألونَرل

فارددنَمبندديَرلدد َالسددكونمَو ددوَمجددرورَبكسددروَمقدددروَرلدد َ خددرهَمنددعَمددنَ
َظاور اَحركةَالبناءَاألصليمَو وَفيَمحنَرفعَفارن.

:َإذاَو عَالةارنَبعدَأداوَخاصةَباألفعانَمثنَأدواتَالشدرطَوتبعد َالخامس
َمةسرَللةعنَالساب :

فدددإذاَولددديَأدواتََ[1]االنشدددقاق:َ﴾ ََِّيا السكوووَماُء اْ َشوووقك ْ  ﴿:َتعدددال لددد َ:َ ومثالوووه
َلةعنَمحذوفَيةسرهَماَبعدده بَفارالا ألنَأدواتَالشدرطَتلياداََ؛الشرطَاسمَأ ر ر 

َاألفعانمَوالتقدير:َإذاَانشقتَالسماءمَفةارنَالةعنَالثانيَمحذوف.

 السادس: أن يتصل بالفعل ويتقدم على المفعول:
يَالةارنَأنَيلديَالةعدنمَويتقددمَرلد َالمةعدونمَوالبحدثَفيد َرلد َاألصنَف
َالنحوَالتالي:

 أواًل: وجوب تقديم الفاعل:
َيجبَتقديمَالةارنمَوت خيرَالمةعونَفيَحاالتمَمناا:

َمَمثن:َضربتَزيداا.َّيا كان الفاعل ضميًرا متصالً  -1
 مَمثن:َ ابلت .َّيا كان الفاعل والمفعول ضميرين متصلين -2

 كماَفيَ ولك:َماَأحسنَزيداا.َفعُل ضميًرا يعود على متقدم،َّيا ر ع ال -3
ألنَزيددددااَمةعدددونمَو)مدددا(َنكدددروَتامدددةََ؛فانددداَيجدددبَالتددد خيرَردددنَالةاردددن

اَيعددودَرلدد َ)مددا( والتعجددبَشددبي ََم)وأحسددن(َفعددنَالتعجددبمَو دددَرفددعَضددميرا
َبالمثنَفالَيمكنَأنَيتغير.

يندةمَفانداَيجدبَولدمَتوجددَ رََّيا خفن اإلعراب عن الفاعول والمفعوول، -4
ينةَلمَيجب. َ  ر  د ت  ج  َالت خيرمَمثن:َضربَموس َريس مَفإنَو 
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 ثا يًا: تقديم المفعول:
ا.  يتقدمَالمةعونَوجوباامَوجوازا

 وجوبًا: -
َوَِِّي اْبتَلَى َِّْبوَراِهيَم  ﴿مَنحو:َأن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول -1

لمةعونَفقلنا:َابتل َرب َإبرا يممَلزمَمنَذلكَألنناَلوَأخرناَاَ؛[124]البقرو:ََ ﴾ َربُّهُ 
رل َمت خرَفيَاللةظَو وَ)إبرا يم(مَومت خرَفيََ-و وَالااء-أنَيعودَالضميرَ

ألند َمةعدونَورتبتد َالتدد خيرمَوالَيجدوزَأنَيعدودَالضدميرَرلد َمتدد خرََ؛الرتبدة
 لةظااَورتبة.

 ﴿مَمثدن:َهًراَّيا كان المفعول به ضميًرا متصاًل بالفعل والفاعل اسًما ظا -2
ُ بِبَْدر   ُ َجِميعًا ﴿:َتعال مَو ول َ[123] نَرمران:ََ ﴾ َولَقَْد  ََصَرُكُم هك  ﴾ يَْوَم يَْبعَثُُهُم هك

َتقديم َالمةعونَ(1)[18م6َ]المجادلة:َ ب  ج  مَوإنماَو  َ- نا–مَونحوَ ولك:َأكرمنيَرلي 
 ألن َضميرَمتصنَبعامل مَوالت خيرَيؤديَإل َانةصال .

َإالَبـ: َّال، أو بـ: َّ ماََّيا كان الفاعل محصوًرا -3 مَنحدو:َمداَشدر َالددرر 
مَوإنماَألق َالخطبةَرمرو. َرلي 

 قال ابن مالك:
 َواأْلَْصوووووُل  ِووووون اْلفَاِعوووووِل أَْن يَتكِصوووووالَ 

 
  2)َواأْلَْصُل  ِن الَمْفعُوِل أَْن يَْ فَِصالَ  

 
 َوقَووووووووْد يَُجوووووووواُء بِِخوووووووواَلِف اأْلَْصوووووووولِ 

 
  3)قَْبووَل اْلِفْعوولِ  ِجوون الَمْفعُووولُ َوقَووْد يَ  

 

َ:ثالثًا: جوا  تقديم المفعول وتأخير الفاعل
يجوزَتقديمَالمةعونَوت خيرَالةارنَفيَغيرَمواضعَوجدوبَالتقدديممَوذلدكَ

فةاردنَجداءََ[41]القمدر:َ﴾ َولَقَوْد َجواَء ََل  ِْرَعوْوَن ال ُّويُرُ  ﴿:َتعدال فيَنحدوَ دونَ َ
َ.(4)المةعونمَو و:َ نَفررونَ و:َالنذرمَو دَت خرَرن 

َ:رابعًا: تقديم المفعول على الفعل
ا: َيتقدمَالمةعونَرل َالةعنَوجوبااَوجوازا

 وجوبًا: -أ
 ﴿:َتعال *َإذاَكانَالمةعونَل َالصدارومَب نَيكونَاسمَشرطمَنحوَ ونَ َ

َ.[110]اإلسراء:َ ﴾ أَياا َما تَْدُعوا  َلَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْس َى
 ألن َمةعونَب َمقدمَللةعنَ)تدروا(.َ؛سمَشرطَمنصوبَبالةتحةا أيا
 زاهدوَمبامةَالَمحنَلااَمنَاإلرراب. ما

ورالمددةَجزمدد َحددذفَالنددون.ََمفعددنَمضددارعمَفعددنَالشددرطَمجددزوم تدروا
وواوَالجمارددةَضددميرَمتصددنَمبندديَرلدد َالسددكونَفدديَمحددنَرفددعَ

                                                 
َ.1/56انظر:َشر َالمقربمَالبنَرصةور:َ(1َ)
يشيرَابنَمالكَفديَ دذاَالبيدتَإلد َأنَاألصدنَأنَيلديَالةاردنَالةعدنمَوأنَيتد خرَالمةعدونَردنَ(2َ)

 الةارن.
  َ دَيجاءَبخالفَاألصنمَفيتقدمَالمةعونَرل َالةارن.ويشيرَفيَ ذاَالبيتَإل َأن(3َ)
مَو دَذكرَب نَجوازَالتقديمَكثيدرَوجداهزَفديَالعربيدةَوجيدد؛َألنادم1/34َانظر:َكتابَسيبوي :َ(4َ)

ََإنماَيقدمونَالذيَبيان َأ م.
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َفارن.
َرجددنَضددربت؟َو ولدد َ ِ  ﴿:َ تعددالأوَاسددمَاسددتةااممَنحددو:َأي   َووأَيك َيَوواِ  هك

َ.[81]غافر:ََ﴾ تُْ ِكُرونَ 
مَلوَت خرَلزمَاتصال مَنحوَ ونَ َتعال :َ اَمنةصالا َ ﴾ َِّيكاَك  َْعبُدُ  ﴿أوَضميرا

َ.(1)رل َالةعنَ–و يَمةعونَب َ–فـ:َإياكَ دمتََ[5]الةاتحة:
 جواً ا: -ب

اَضددربََم[30]األرددراف:َ﴾  َِريقًووا َهووَدى ﴿:َتعددال نحددوَ ددونَ َ و ولددك:َرمددرا
ا. َزيدمَوضربَزيٌدَرمرا

 قال ابن مالك:
 َوقَووووووْد يَُجوووووواُء بِِخوووووواَلِف األَْصوووووولِ 

 
 َوقَوووووْد يَِجووووون الَمْفعُووووووُل قَْبوووووَل اْلِفْعووووولِ  

 
*َ*َ* 

  اعل  عم وب س
َونحو ددامَفددإنَلدد َ ددب  الةعددنَإذاَكددانَنعددمَوبددهرَومدداَجددر َمجرا مدداَمددنَح 

اَتخص . َأحكاما
دددٌَفددـ:َنعددمَوبددهرَيدد تيَبعددد ماَا ي  َز  َمسددمانَمرفورددانمَفيقددان:َنعددمَالرجددن 

َفالرجن:َفارنمَوزيد:َمخصوصَبالمد .
َولةارنَنعمَوبهرَأحوانمَ ي:

َ.[44َ]ص:َ ﴾  ِْعَم اْلعَْبدُ  ﴿:َتعال مَمثنَ ول َأن يكون معر ًا بأل الج سية -أ
َ[44ن:َ]النحدَ﴾ َولَو ِْعَم َداُر اْلُمتكِقوينَ  ﴿مَمثدن:َأن يكون مضا ًا لما  يوه )أل  -ب

َفـ:َدارَ ي:َفارنَنعممَوليستَفيااَ)أن(َلكنااَمضافةَإل َالمتقينمَوفيااَ)أن(.
مَأن يكون الفاعل ضميًرا مسوتتًرا مفسوًرا بتمييو  مفواب  للمخصووص -جـ 

فالةاردنَضدميرَمسدتترََ[50]الكادف:َ﴾ بِو َْس ِللظكواِلِميَن بَوَدالً  ﴿:َتعدال نحوَ ونَ َ
(َو َ ذاَالتمييزَمطاب َللمخصوص.َمةسرَبتمييزمَو وَ)بدالا

*َوالمخصوص:َ وَاالسمَالمرفوعَبعدَفارنَنعمَوبهرمَويعربَرلد َأن د َ
اَلمبتدأَمحذوف. َمبتدأمَخبرهَالجملةَالمقدمةَرلي مَأوَخبرا

 فعنَمااَجامدمَإلنشاءَالمد .َمبنيَرل َالةتال. نعم
 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. الرجن
رَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةمَوالجملةَ بلد َخبدرمَأوَمبتدأَمؤخ زيد

َخبرَلمبتدأَمحذوفَتقديره:َ وَأوَممدو .
أنَيتقدددمَالمخصددوصَبالمددد َأوَالددذمَرلدد َالةعددنََ-باإلجمدداع–*َويجددوزَ

 والةارنمَنحو:َزيدَنعمَالرجنمَفـ:َزيد:َ وَالمخصوصَبالمد َمقدم.

                                                 
مَوزادَفيَتقديمَالمةعونَرل َرامل 1/285َمَوشر َالتصريال:2/97َانظر:َشر َابنَرقين:َ(1َ)

أنَيقعَالعامنَبعدَفاءَالجزاهيةَفيَجوابمَإماَظا روَأوَمقدرومَولديرَللعامدنَمنصدوبََوجوباا
وا اْليَتِويَم  َواَل  ﴿[مَونحدوَ دونَ َتعدال :3َ]المددثر:ََ﴾ َوَربكَك  ََكب ِرْ  ﴿غيرهَنحوَ ونَ َتعال :َ  َأَمك

َ[.9]الضح :ََ ﴾ تَْقَهرْ 
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 قال ابن مالك:
 نِ ر ِ َيْ ـَ  ِْعوووووووووواَلِن َغْيووووووووووُر ُمتَصوووووووووو

 
  ِْعووووووَم َوبِوووووو َْس َرا ِعَوووووواِن اْسووووووَمْينِ  

 
 ُمقَووووواِر َْن )أَْل  أَْو ُمَضوووووا َْيِن ِلَموووووا

 
  1)قَاَر ََهووووا، َكوووو ِْعَم ُعْقبَووووى اْلُكَرَمووووا 

 
 ُرمْ ـ ِ َويَْر َعَوووووووواِن ُمْضووووووووَمًرا يُفَسوووووووو

 
  2)ُمَمي ِوووووْ ، َكووووو ِْعَم قَْوًموووووا َمْعَشوووووُرمْ  

 
 َويُوووْيَكُر الَمْخُصوووووُص بَْعوووُد ُمْبتَووووَدا

 
 أَْو َخبَووووَر اْسووووم  لَووووْيَس يَْبووووُدو أَبَووووَدا 

 
 الخالصة:

َإلي َفعنَمبنيَللمعلوممَأوَمداَيشدبا َمتقددمَرليد مَو دوَالفاعل ن د  :َ وَماَأ س 
َنوران:
َحقيقي:َو وَالذيَفعنَالةعنَوأحدث . •
ولكدنَأحدثد َغيدرهمَأمداَ دوَفقددََمغيرَحقيقي:َو وَالدذيَلدمَيقدمَبالةعدن •

 أ سندَإلي َالةعن.
َل َأشكانَمتعددو:َالفعل:أشكال 

ا. - اَظا را َ دَيكونَاسما
- . اَمؤوالا مَوي تيَمصدرا َأوَمنةصالا اَمتصالا  و دَيكونَضميرا

 أحكام الفاعل:
َالرفعمَو دَيجرَلةظ َبـ:َمنَالزاهدومَأوَالالممَولكنَمحل َالرفع.َاألول:
َأالَيت خرَرامل َرن .َالثا ن:
اَمثن ََالثالث: اَظا را أوَجمعاامَيجدردَالةعدنَمدنَرالمدةَإذاَكانَالةارنَاسما

َالتثنيةَوالجمع.
االرابووع َلدد َالةعددنَوجوبادداَأوَجددوازا و دددَسددب ََم:َإذاَكددانَالةارددنَمؤنثادداَأ ن  ددث 
َذكره.

َو دَيحذفَإذاَدنَرلي َدلين.َم:َالَبدَمنَوجودهَفيَالكالمالخامس
:َأنَيتصنَبالةعنَويتقدمَرل َالمةعونمَو دَي تيَرل َخدالفَذلدكَالسادس

َنَسب َذكره.بتةصي
اَفيمداَاَإذاَكدانَلد َالصددارومَويتقددمَجدوازَاوالةارنَيتقددمَرلد َالةعدنَوجوباد

َدونَذلك.
  اعل  عم وب س له أحوال: •
َ:َأن.ـأنَيقترنَب -
 أنَيضافَإل َماَفي َ)أن(. -
 اَبتمييزَمطاب َللمخصوص.اَمةسرَااَمستترَاأنَيكونَضميرَاَ -

 مَرل َالةعن.*َيجوزَباإلجماعَأنَيتقدمَالمخصوصَبالمد َأوَالذ
*َ*َ* 

                                                 
َعمَوبهرَ دَيقترنَبـَ)أن(مَأوَيضافَلماَفي َأن.يشيرَابنَمالكَفيَالبيتينَإل َأنَفارنَن(1َ)
اَولكن َمةسدرَبتمييدزَمطداب ََ(2) اَمستترا يشيرَفيَ ذاَالبيتَإل َأنَفارنَنعمَوبهرَ دَي تيَضميرا

َللمخصوص.
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  ا ب الفاعل 
و ددذهََ–كمدداَ دانَابددنَحيدانََ–أونَمدنَوضدعَ ددذهَالترجمدةَ ددوَابدنَمالدكَ

ددالترجمدةَأفضددنَمدنَترجمددةَالسدابقينَالددذينَ ددالوا:َالمةعدونَالددذيَلدمَي َ فارلدد ََمَ س 
ألناماََ؛والجارَوالمجرورَميشمن:َالظرفَ–ناهبَالةارنََ–حيثَإن ََ؛لشمولاا

َينوبانَكماَسي تي.
َبقول :َابن مالكوإل َ ذاَأشارَ

 كْ اِلووووووومَ  لُ ْجووووووو َ  بِ ا ِوووووووال ك بِ  مَ جَ رْ تَووووووو
 

 كْ ارِ َشوووومُ  نْ ِموووو اكَ ن يَ  ِوووو هُ ا لَووووَموووووَ  
 
*َ*َ*َ

 أغراض حيف الفاعل
اَرن مَليكونَناهباََ  ناكَأسبابَتدروَإل َحذفَالةارنَوإ امةَالمةعونَمقام

التديَيحدذفََواألغدرااَمةوتجريَرل َالمةعونَكثيرَمنَأحكامَالةاردنَالسدابق
َمنَأجلااَالةارن.

َوأ مَ ذهَاألغرااَنوران:
 وم ها: ،أغراض لفظية

دددالمحا ظوووة علوووى السوووجع • دددَنَ مَمثدددن:َم  دددحَ َ  َيرت َرَ طابدددتَس  مَ  َسددديرت ََتَ دَ م 
ددفددالغراَ ندداَلةظدديَو ددوَالتطدداب َبددينَفاصددليَالسددجعمَفلددوَ لنددا:َحَ  َدَ م 

مرفوعمَألنَالسريروَفيَاألونَفارنََ؛سيرت َلمَيكنَ ناكَتطاب َالنارَ 
دَ-فيَالثاني-والسيروَ مَوفديَالثدانيَفدتالمَأمداَلدوَمَ مةعونمَفةديَاألونَض 

َ لنا:َبالبناءَللمجاونَلتجانرَفاصالَالسجع.

َيِلَك َوَمْن َعاقََب بِِمثِْل َما ُعوقَِب بِوِه ثُومك بُِغوَن  ﴿َ:تعال مَنحوَ ول َاإليجا  •
 .[60]الحج:ََ ﴾ َعلَْيهِ 

 أغراض مع وية:

.َمَنحو:العلم به • األمر  مَواألصن:َ  ض  َ َ  َاألمر  ي     ض 

َالمتاعالجهل به • ق   ألنكَالَتعلمَالسارق.َ؛مَنحو:َس ر 

مَإذاَأردتَأنَاإلبهووام علووى السووامع • َاليددوم َرلدد َمسددكينت ق  ددد   مَنحددو:َت ص 
 تخةيَالمتصدق.

 مَنحو:َ  ت نَفالٌنمَمنَغيرَذكرَالقاتنَلخوفكَمن َأوَرلي .الخوف م ه •

.:َفيصانَاتعظيمه • ل  َالخنزير   سم َمنَأنَيقترنَبالمةعونمَمثن:َخ 

.التحقير:  • َرمر   فيصانَاسمَالمةعونَرنَمقارنت مَنحو:َ  ت ن 

َوََِّيا  ﴿:َتعدال نحدوَ ولد ََمب الَيتعلد َمدرادَالمدتكلمَبتعييند قصد َّبهامه:  •
َ  ﴾ سكوُحواََِّيا قِيوَل لَُكووْم تَفَ  ﴿:َتعددال مَونحددوَ ولد َ[86]النسداء:َ ﴾ ُحي ِيوتُْم بِتَِحيكووة  
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يعنديََ؛ألن َالَحاجةَل مَفدإذاَ يدنَلكدمَ؛فاناَلمَيذكرَالةارنَ[11]المجادلدة:َ
 .(1)منَأيَشخص

َ ونَالشارر:وم ه 
اِد لَوْم أَُكونْ   َوَِّْن ُمدكِ  األَْيِدي َِّلَى ال ك

 
  2)بِأَْعَجِلِهْم َِّْي أَْجَشوُع اْلقَوْوِم أَْعَجولُ  

 
*َ*َ*َ

 ما ي وب عن الفاعل
َمةارنَبعدَحذف َواحدَمنَأربعدةمَ دي:َالمةعدونَبد مَوالمصددرينوبَرنَال

َوالظرفمَوالجارَوالمجرور.

 أواًل: المفعول به:
َمأحكددامَالةارددنَ-حينهددذ–وي خددذََمينددوبَالمةعددونَبدد َرددنَالةارددنَبعدددَحذفدد 

فيجبَرفع مَويجبَتجريدَالةعدنَلد َمدنَرالمدةَالتثنيدةَوالجمدعَإذاَكدانَالناهدبَ
ن ددَ مثن َأوَمجموراامَوي ؤنثَ   َ ب ت  در  دٌدََ:فديَمل َالةعنمَنحوَ ولدك:َض  ي  َز  ب  در  ض 

ن د مَوالَنقون بَ َ:   َ.(3)ض ر 
 قال ابن مالك:

 يَ ُوووووُب َمْفعُوووووْل بِووووِه َعووووْن  َاِعوووولِ 
 

  ِيَموووووووا لَوووووووهُ َك ِيوووووووَل َخْيوووووووُر  َا ِوووووووولِ  
 

 ثا يًا: المصدر:
مَنحوَ ونَ َ ََ  ِ  ﴿:َتعال ومماَينوبَرنَالةارنَالمصدر  ن الصُّوِر  َِذَيا  ُِف

َ.[13]الحا ة:ََ﴾  َْفَخةْ َواِحَدةْ 
ت قبنَمنَالزمان. إذا  شرطيةَظرفَلماَي س 
مَمبنيَللمجاونمَو وَمبنيَرل َالةتال. نة   فعنَماات

فدددددددددددددديَ
 الصور

فددي:َحددرفَجددرَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددرابمَ
الصددور:َاسددمَمجددرورَورالمددةَالجددرَالكسددرومَوالجددارَوالمجددرورَ

 نة .َيتعل َبـ:
 ناهبَفارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. نةخة
َنعتَلـَ)نةخة(َمرفوعَورالمةَرفع َالضمة. واحدو

                                                 
مَوشددر 1/86َمَوشددر َالمقددرب:1/161َ(َانظددرَ ددذهَاألغددراا:َ مددعَالاوامددعمَللسدديوطي:1َ)

َ.58م2/57َمَوشر َالتساين:1/286َالتصريال:َ
مَواستشادَب َابنَ شامَفيَمغنيَاللبيدب:1/359َمَواألشموني:1/310َ(َاستشادَب َابنَرقين:2َ)

2/560.َ
(َاختلددفَالنحدداوَفيمدداَإذاَكددانَالةعددنَممدداَينصددبَمةعددولينَأيامدداَينددوبَرددنَالةارددنمَفالددذيَرليدد 3َ)

د دا:َأرطديَزي دٌدَدر ما امَوأرطديَالجماورَجوازَنيابةَكنَمنامامَفنقونَفدي:َأرطيدتَزيددااَدر ما
ر  ٌممَوذلكَإذاَأمنَاللبرمَفإنَكانَ ناكَلبرَتعينَاألونمَوإذاَكانَالةعنَمنَبابَ)ظنَ زيدااَد 
وأخواتاددا(مَفاألشددارَرندددَالنحددويينَتعيددينَإ امددةَاألونَوامتندداعَإ امددةَالثددانيمَكددذاَيمتنددعَإ امددةَ

مَوشدر 1/162ََالثانيَوالثالثَفيَبابَأرلمَمماَينصدبَثالثدةَمةاريدن.َانظدر:َ مدعَالاوامدع:
َ.1/287مَوشر َالتصريال:2/111َابنَرقين:َ
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 ثالثًا: الظرف:
َأمَمكددانمَنحددوََموممداَينددوبَرددنَالةارددنَالظددرف َزمددانت سدواءَأكددانَظددرف 
س ٌ . َف ر  ير  مَس  م ضان  يم َر  َ ولك:َص 

 الةتال.فعنَمااَمبنيَللمجاونمَو وَمبنيَرل َ صيم
َناهبَفارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. رمضان

 رابعًا: الجار والمجرور:
. ي دت َب ز  ر  َنحوَ ولك:َم 

 فعنَمااَمبنيَللمجاون.َو وَمبنيَرل َالةتال. مر
الباءَحرفَجرَمبنيَرل َالكسرَالَمحنَلد َمدنَاإلردرابمَزيدد:َ بزيد

جارَوالمجرورَشب َاسمَمجرورَبالباءمَورالمةَالجرَالكسرومَوال
َجملةَفيَمحنَرفعَناهبَفارن.
*َ*َ*َ

 شروف َّ ابة المصدر والظرف
الجدددارَوالمجدددرورَيندددوبَردددنَالةاردددنَبغيدددرَ يددددَأوَشدددرطمَأمددداَالظدددرفَ

َوالمصدرَفإناماَينوبانَبثالثةَشروط.
ا مَفالَتجوزَإنابةَالمصدرَغيرَالمختصمَاألول: أن يكون كل م هما مختصا

ددربٌَ بَض  ددر  ألنَالضددربَ ندداَلددمَيخصددصَبوصددفمََ؛(َالَيصددالفلددوَ لنددا:َ)ض 
يٌدمَفقدَخصصَالمصدرَبالوصف. ٌبَش د  ر  َض  ب  َبخالفَماَإذاَ لنا:َض ر 

ٌنمَفإن َالَيصال م  يم َز  ألن َغيرَمختصمَفإذاَ لندا:َصديمََ؛وكذلكَلوَ لنا:َص 
ا.َ؛زمنَطوينَصال َألن َخصصَأيضا

بخدالفَمداَلدوََألند َغيدرَمخدتصمَ؛لدمَيصدالَموكذلكَلوَ لنا:َارت كفَمكانٌَ
فَمكاٌنَحسن. َ لنا:َارت ك 

ددداَالنصدددبَرلددد ََالثوووا ن: أن يكوووون كووول م هموووا متصووور ًا، فمددداَكدددانَمالزما
ألند َلديرَمتصدرفاامَفدالظروفَالمتصدرفةَ ديَالتديَالََ؛الظرفيةمَفإن َالَيندوب

َتالزمَاالنتصابَرل َالظرفيةمَنحو:َرمضانمَوفرس .
مصدريةمَفإن َالَينوبَرنَوكذلكَالمصدرَالذيَالَيالزمَاالنتصابَرل َال

َالةارنمَمثن:َسبحان.
فإذاَكانَموجوداامَفاوَالناهدبَاألونمََالثالث: أن يكون المفعول به معدوًما،

َ.(1)والَيح َلغيرهَأنَينوبَمعَوجودهمَوخالفَفيَذلكَ وم
 قال ابن مالك:

 َوقَابِوووْل ِموووْن َظوووْرف  اْو ِموووْن َمْصوووَدرِ 
 

  2)ِريأَْو َحووووْرِف َجوووور   بِ ِيَابَووووة  َحوووو 

 

                                                 
َ.2/59مَوشر َالتساين:1/163َ(َانظرَ ذهَالشروط:َ معَالاوامع:1َ)
(َيشيرَابنَمالكَفيَ دذاَالبيدتَإلد َاألشدياءَالتديَتندوبَردنَالةاردنَو ديَالظدرفمَوالمصددرم2َ)

 وحرفَالجر.
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 َواَل يَ ُوووووُب بَْعووووُض َهووووِيي َِّْن ُوِجوووودْ 
 

  1) ِوون اللكْفووِظ َمْفعُوووْل بِووِه َوقَووْد يَووِردْ  

 
 *َ*َ*َ

 تغيير الفعل المب ن للمجهول
يتغيرَكنَمنَالةعنَالماضديَوالمضدارعَرنددَإسدناد ماَلناهدبَالةاردنَرلد َ

َالنحوَالتالي:
ددمَُّأونَالةعددنَإذاَكددانَماضدديااأواًل:  ددم َويكسددَمي ض  رَمدداَ بددنَاآلخددرمَنحددو:َف ا 

. ر  َاأل م  ي  م مَو  ض  َالمن ع  ر  مَوش ك  ر  َالد ر 
دم َثا يًا دمَُّأونَالةعدنَويةدتالَمداَ بدنَاآلخدرَإذاَكدانَمضدارراامَنحدو:َي ة ا  :َي ض 

. ر  م مَوي ق ض  َاألم  َالمن ع  ك ر  مَوي ش  تاب  َال ك 
اَبتداءَزاهدثالثًا ج:َإذاَكانَرل َوزنَ)ت ة ع ن(َأيَمبددوءا در  دم ََمدومَنحدو:َت خ  ض 

. ج  ر    أول َوثاني َوكسرَماَ بنَاآلخرمَنحو:َت خ 
اَبامددزوَوصددنمَفإندد َيضددمَمددعَ مددزوَالوصددنَرابعًووا:  إذاَكددانَالةعددنَمبدددوءا

.َمالحرفَالثالث َمثن:َانط ل   
 ملحوظة: 

َكانَالةعنَمعتنَالعينَنحو:َباعمَفإنَلكَفيَفاه َثالثةَوجوه:ََّيا
َعمَ  ين.ب يَالكسر الخالص: -أ

َب وع مَ  ون.َالضم الخالص: -ب
َو وَشوبَالضمةَشيهااَمنَصوتَالكسرو.َاإلشمام: -جـ 

 قال ابن مالك:

 َوثَاِلوووووووُث الكوووووووِيي بَِهْموووووووِ  اْلَوْصووووووولِ 
 

ِل اْجعَلَ كوووووووهُ َكاْسوووووووتُْحِلن    2)َكووووووواأْلَوك

 
 ْر أَِو اْشوووِمْم  َوووا ثاَُلثِووون   أُِعووولك ـِ َواْكسووو

 
  3)وَع  َاْحتُِموولْ َعْي ًووا َوَضووم  َجووا َكبُوو 

 
َ: ا دة

َالعينمَومعتنَالعين: ع ن   َ ناكَفرقَبينَم 

ماَكانَوسط َحدرفَرلدةمَوخضدعَألحكدامَاإلردالنمَمثدنََ َُمعَل  العين: •
ََمالقلبمَنحو:َ ان باعمَف صلاما:َ ونمَبيعمَتحركتَالواوَواليداءمَوف دت ال 

ب ت اَألةاا. َماَ بلامامَفق ل 

رفَرلدةمَوالَيخضدعَألحكدامَاإلردالنمَماَكانَوسط َحدَومعتل العين: •
 .(4)مثن:َرورمَ يف

 الخالصة:

                                                 
َيءَغيره.(َيشيرَإَل َأن َإذاَوجدَالمةعونَفالَيجوزَإنابةَش1)
اَبامزوَوصنَضمَأول َوثالث .2)  (يشيرَإل َأن َإذاَكانَالةعنَمبدوءا
 (َيشيرَإل َأن َإذاَكانَالةعنَمعتنَالعينَجازَفيَفاه َثالثةَأوج :َالكسرمَوالضممَواإلشمام.3)
َ.188(َتعجينَالند مَد.َربدَ َالةوزان:َص4َ)
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َ وَماَينوبَرنَالةارنَبعدَحذف .َ ا ب الفاعل:
مثددنَالجاددنَبدد مَواإلباددامَرلدد َالسددامعمََوأغووراض حوويف الفاعوول مع ويووة:

َمَنحو:َاإليجازمَوالمحافظةَرل َالسجع.ولفظيةوالخوفَمن ...َ
 ما ي وب عن الفاعل أربعة أشياء:

ةعدونَبدد مَوالجددارَوالمجددرورَبدددونَ يدددَأوَشددرطمَوالمصدددرمَوالظددرفَالم
ددامَوأنَيكددونَمتصددرفاامَوأنَيكددونَ بشددروطَ ددي:َأنَيكددونَكددنَمنامدداَمختصًّ

ا. َالمةعونَب َمعدوما
 وتتغير صورة الفعل ع د ب ا ه للمجهول:

فيضمَأول َويكسرَماَ بنَ خرهَإنَكانَماضياامَويةتالَماَ بنَ خدرهَإنَكدانَ
يضمَأول َوثاني َإنَبد َبتاءَزاهدومَويكسرَماَ بنَ خرهمَوإنَكدانَوَممضارراا

اَبامزوَوصنَضمتَالامزوَوضمَثالث . َمبدوءا
َالكسرمَوالضممَواإلشمام.َوَّيا كان معل العين  فن  ا ه ثالثة أوجه:
*َ*َ*َ
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 االشتغال بابُ 
َفيحتاجَالباحثَفي َإلد َإرمدانَمبابَاالشتغانَمنَاألبوابَالد يقةَفيَالنحو

الةكرَوالد ةَوالبرارةمَو وَبمثابةَالتوكيدَفديَاألسدلوبَالعربديمَمدعَبعددهَردنَ
لكانتَجملةَواحدومَفإذاَ دمتَالمةعونََ« رأتَالكتاب»ألنكَلوَ لت:ََ؛التكرار
أصددبالَرندددناَجملتددانمَو ددذاَ كدددَمددنَتكددرارَالجملددةََ«الكتددابَ رأتدد »بدد َ لددت:َ
َاألول .

 ضابف االشتغال:
أوَمالبسد َبواسدطةَأوََمخرَرن َفعنَناصبَالضدمير وَأنَيتقدمَاسممَويت 

دَمنَالضميرَوسلطَرل َاالسدمَنصدب مَورلد َذلدكَ ر   غير امَبحيثَيكونَإذاَج 
َفلالشتغانَصورتان:

:َأنَيتقدددمَاسددمَويتدد خرَرندد َفعددنَرامددنَفدديَضددميرهمَمثددن:َزيدددااَاألولووى
اضددرب مَفقدددَتقدددمَاسددمَو ددوَ)زيددد(َوتدد خرَرندد َفعددنَو ددوَ)اضددرب(َناصددبَ

َرهَو و:َالااء.لضمي
:َأنَيتقدمَاسمَويت خرَرن َفعٌنَرامٌنَفيَمالبرَضميرَذلدكَاالسدممَالثا ية

وضدددابطَالمالبسدددةَكمددداَ دددانَالرضدددي:َأنَيكدددونَضدددميرَالمنصدددوبَمدددنَتتمدددةَ
َالمنصوبَبالمةسر.

ألنََ؛زيددددااَاضدددربَغالمددد مَفاضدددرب:َناصدددبَلمالبدددرَالضدددميرمثالوووه: 
َيرَواسطة.)غالم (َمضاٌفَإلي َالضميرمَو ذاَالنصبَبغ

أمدداَبالواسددطةمَفمثالدد :َزيدددااَمددررتَبدد مَفالةعددنَناصددبَللضددميرَبواسددطةَ
َحرفَالجر.

 أركان االشتغال:
 ولالشتغال ثالثة أركان:

ألنَالعامنَشغنَرن َبنصدب َللضدميرََ؛و وَاالسمَالساب َمشغول ع ه: -1
َ.(1)الذيَيعودَإلي 

رددنَنصددبَألندد َمشددغونَبنصددب َللضددميرََ؛و ددوَالعامددنَنةسدد مشووغول:  -2
و دددَيكددونَشددب َفعددنمَمثددنَاسددمََماالسددمَالسدداب مَوالعامددنَ ددذاَ دددَيكددونَفعددالاَ

َ.(2)الةارن

                                                 
َ(َيشترطَفيَالمشغونَرن :1)
امَفلَ-1 َيرَمن :َأكرمت َرليًّا.أنَيكونَمتقدما
َلإلضمارمَفالَيجوزَفيَالحانمَوالتمييدزمَوالمصددرَالمؤكددمَوالمجدرورَبحدرفََ-2 أنَيكونَ ابالا

َ.2/115جرَمختصَنحو:َحت مَو وَماَذكرهَفيَالمجمع:َ
اَلماَبعدهمَفليرَمنَاالشتغان:َفيَالمنزنَمحمدَف كرم .َ-3 َأنَيكونَمةتقرا
امَالَنكروَمَ-4 [27َ]الحديدد:ََ﴾ َوَرْهبَا ِيكةً اْبتََدُعوَها ﴿حضةمَفليرَمن َ ول َتعال :َأنَيكونَمختصًّ

َفجملةَ)ابتدرو ا(َصةةمَوليستَمنَاالشتغان.
َبالمشدغونَرند مَفدإنَانةصدن2َ) ند َبةاصدنَالَر(َمنَشروطَالمشدغونَأوَالعامدنَأنَيكدونَمتصدالا

َزَأنَيكونَمنَبابَاالشتغان.فالَيجو«َمحمٌدَأنتَتكرم »يكونَلماَبعدهَرمنَفيماَ بل مَمثن:َ
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َو وَالضميرمَويسم َالمشغونَب .َشاغل: -3

 حكم االسم الساب  )المشغول ع ه :
منَالمصنةينَمنَيذكرَوجاينمَومنامَمنَيةصنَفيدذكرَخمسدةَأوجد مَأمداَ

َالوجاانَفاما:
 األول: ال صب:

ا(َضددربتمَمنصددوبَبةعددنَمحددذوفَيدددنَرليدد :َضددربتمَفددإذاَفددـ:َ)زيدددَاََ
َبةعددنمَو ددذاَالةعددنَشددغل َ ددذاَ اَيعددودَرلدد َاسددمَسدداب َمتصددالا وجدددتَضددميرا
الضددميرَرددنَنصددبَذلددكَاالسددمَالسدداب مَفانصددبَاالسددمَالسدداب َبةعددنَمضددمرَ
مطدداب َللمددذكورمَإنَأمكنددتَالمطابقددةمَمثددن:َزيدددااَضددربت مَوالتقدددير:َضددربتَ

لمَيكنَبد نَكدانَناصدبااَللمالبدرمَنحدو:َزيددااَضدربتَأخداهمَزيدااَضربت مَوإنَ
َيشمنَالضربمَفنقون:َأ نتَزيدااَضربتَأخاه. َفإنناَنقدرَرامالا

اَبالحرف فإنناَن تيَبعامنَمناسبَفيَمثن:َزيدااََموإذاَكانَالضميرَمجرورا
َمررتَب مَنقون:َجاوزتَزيدااَمررتَب مَو ذاَالعامنَمحذوفَوجوباا.

 :الثا ن: الر ع
َوالمس لةَ ناَتخرجَرنَبابَاالشتغان.

 قال ابن مالك:
 َِّْن ُمْضووَمُر اْسووم  َسووابِ    ِْعوواًل َشووغَلْ 

 
 َعْ وووووهُ بِ َْصوووووِب لَْفِظوووووِه أَِو الَمَحووووولْ  

 
  َالسكووووابَِ  اْ ِصووووْبهُ بِِفْعوووول  أُْضووووِمَرا

 
  1)َحتًْمووووا ُمَوا ِوووو   ِلَمووووا قَووووْد أُْظِهووووَرا 

 
 أحكام المشغول ع ه:

َالخمسةَفاي:َوأماَاألحكام

َترجيالَالنصب. -1
 وجوبَالنصب. -2

 وجوبَالرفع. -3

 جوازَاألمرينَواستواؤ ما. -4

 ترجيالَالرفع. -5
 أواًل: ترجيح ال صب:

امَأوَنايادامَ َرلد َالطلدبمَأمدرا يرجالَالنصبَإذاَكانَالةعنَفيَاالشتغانَداالًّ
. َأوَدراءا

َزيدااَاضرب .َ* مثال األمر:

                                                                                                                            
َمتصرفاامَأوَاسمَفارنَأوَاسمَمةعونمَنحوََ اَللعمنَفيماَ بل َأنَيكونَفعالا ويشترطَكون َصالحا

مَوشر َالمةصن:1/305َ ولك:َزيدااَأناَضارب مَوالدر مَأنتَمعطاه.َانظر:َشر َالتصريال:َ
َ.2/128مَوابنَرقين2/34َ
و وَتقدمَاسدمَوتد خرَفعدنَرامدنَفديَضدميرَاالسدممَو دوَ(َيشيرَابنَمالكَإل َضابطَاالشتغان1َ)

َاالسمَالساب َي نصبَبةعنَي قدرَوجوبااَمنَجنرَالةعنَالظا ر.َ
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ةَالظا روَلةعنَمحدذوفَمةعونَب َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتح زيداا
 دنَرلي َالمذكور.

:َضدميرَمتصدنَمبنديَرلد َوالهواءفعنَأمرَمبنيَرل َالسدكونمَ اضرب 
الضممَفيَمحنَنصبَمةعونَب مَوالةارنَضميرَمستترَوجوبادامَ

َتقديره:َأنت.

َزيدااَالَتان .َ* مثال ال هن:
رليددد َالمدددذكورمَو دددوَمنصدددوبمََمحدددذوفَدنَ ةعدددنَمةعدددونَبددد َل زيدااَ

 نصب َالةتحةَالظا رو.َورالمة
ال:َنا يددةمَحددرفَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددرابمَ الَتان َ

َمتاددن:َفعددنَمضددارعَمجددزومَبعدددَ)ال(َورالمددةَجزمدد َالسددكون
والادداء:َضددميرَمبندديَرلدد َالضددمَفدديَمحددنَنصددبَمةعددونَبدد مَ

َوالةارنَضميرَمستترَوجوبااَتقديرهَأنت.

َاللامَربدكَارحم .َ* ومثال الدعاء:
مندداد َمةددردَرلددمَبدد داوَنددداءَمحذوفددةَر ددو  اَرنادداَبددالميممَمبندديَ اللام

 رل َالضمَفيَمحنَنصبَرل َالنداء.
و ددوَمنصددوبََمتقددديره:َارحددمَمربددد:َمةعددونَبدد َلةعددنَمحددذوف ربدك

والكدداف:َضددميرََمورالمددةَنصددب َالةتحددةَالظددا رو.َو ددوَمضدداف
 متصنَمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَجرَمضافَإلي .

مَوالاداء:َضدميرَمبنديَرلد َالسدكونفعنَأمرَيةيددَالددراءََارحم: ارحم 
متصددنَمبندديَرلدد َالضددمَفدديَمحددنَنصددبَمةعددونَبدد مَوالةارددنَ

َضميرَمستترَوجوبااَتقديرهَأنت.
مَ[38]الماهدددو:ََ ﴾ َوالسكوواِرُق َوالسكوواِرقَةُ  َوواْقَفعُوا أَْيووِديَُهَما ﴿:َتعددال وأمدداَ ولدد َ
ا ِيَةُ وَ  ﴿:َتعال وكذلكَ ول َ ا ِن  َاْجِلُدوا ُكلك َواِحود  ِمْ ُهَمواال ك مَفادوَ[2]الندور:ََ﴾ ال ك

َ.(1)و دَذكرواَل َت ويالاََمإشكانَيردَرنَالنحاو
مدداَإذاَكددانَاالسددمَالسدداب مَو ددوََ* وموون موووافن توورجيح ال صووب أيًضووا:

َمالمشغونَرن َمقترنااَبحرفَرطفمَوكانَحرفَالعطدفَمسدبو ااَبجملدةَفعليدة
اَأكرمت مَأوَمتعدياامَنحو:َلقيتَزيددااَسواءَكانَفعلااَالزمَا امَنحوَ امَزيدَورمرا

اَأكرمت  َألن َسيكونَفي َرطفَجملةَفعليةَرل َفعليةَو وَالمناسب.َ؛ورمرا
اَأكرمت . َ امَزيدَورمرا

 فعنَماامَمبنيَرل َالةتال.  ام
                                                 

(َمددنامَسدديبوي مَويددر َأنَتقددديرَالكددالم:َممدداَيتلدد َرلدديكمَحكددمَالزانيددةَفاجلدددوامَوحكددمَالسددارق1َ)
الكالمَإذنَجملتان...َومنامَوالسار ةَفا طعواَثمَاستؤنفَالحكم؛َألنَالةاءَالَتدخنَفيَالخبرمَف

منَير َأنااَمبتدأمَوالةاءَلمعن َالشرطمَوالَيعمنَالجوابَفيَالشرطَفكذلكَماَأشبا مَومداَالَ
...َومددنَذ ددبَإليدد َو ددوَبددابَشدداذَو ددوَاختيددارَالرفددعمَوالنصددبَفدديَ يعمددنَالَيةسددرَرددامالا

للرضددي:َمَوشددر َالكافيددةم1/105َالخصددوصَنحددو:َمحمدددااَأكرمدد .َانظددر:َ مددعَالاوامددع:َ
َ.1/143مَوانظر:َالكتابمَلسيبوي :3/225َمَوالمقتضبمَللمبرد:472َم1/268َ
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 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيد
ا الةدتالَالَمحدنَلد َمدنَاإلردرابمََالواو:َراطةةمَحرفَمبنيَرل  ورمرا

ا:َمةعددونَبدد َلةعددنَمحددذوف.َو ددوَمنصددوبَورالمددةَنصددب َ رمددرا
 الةتحةَالظا رو.

أكرم:َفعنَمااَمبنيَرل َالسكونمَوالتاء:َضميرَمتصنَمبنيَ أكرمت 
رل َالضمَفيَمحنَرفعَفارنمَوالااء:َضميرَمتصنَمبنيَرل َ

اَأكرمت َ:الضمَفيَمحنَنصبَمةعونَب مَوجملة معطوفدةََورمرا
َرل َالجملةَ بلاا.

ماَإذاَكانَاالسمَالسداب َمقروناداَبد داوََ* ومن موافن ترجيح ال صب أيًضا:
 ﴿:َتعددال اسددتةااممَأوَأداوَنةدديَ)أداوَيغلددبَدخولادداَرلدد َاألفعددان(َنحددوَ ددونَ َ

ا.[24]القمر:ََ﴾ أَبََشًرا ِم كا َواِحًدا  َتكبِعُهُ  َمَفنصبَبشرا
 قال ابن مالك:

 يووَر  َْصووْب قَْبووَل  ِْعوول  ِيي َفلَووبْ َواْختِ 
 

 َغلَوووووبْ  بَْعوووووَد َموووووا َِّيووووواَلُؤمُ اْلِفْعووووولُ وَ  
 

 َوبَْعووووَد َعوووواِفف  بِوووواَل  َْصوووول  َعلَووووى
 

الَ     1)َمْعُمووووووووِل  ِْعووووووول  ُمْسوووووووتَقَر   أَوك

َ
 ثا يًا: وجوب ال صب:

و دديََميجددبَنصددبَالمشددغونَرندد َإذاَجدداءَبعدددَأداوَتخددتصَبةعددنَوحددد ا
َأربعة:
 :َمثن:َإنمَحيثمامَنحو:َحيثماَزيدااَلقيت َأكرمت .الشرفأدوا   -أ

 نحو:َ الَأباكَاستشرت .أدوا  التحضيض:  -ب
 مَمثنَ)أال(َنحو:َأالَواجبكَتقومَب .أدوا  العرضَ-جـ
مثن:َ) ن(مَنحو:َ نَحقكَاحتةظدتَبد ؟ََأدوا  االستفهام غير الهم ة، -د

الَرلد َاألفعدانمَونصدبَمداَألناداَالَتددخنَإَ؛وإنماَوجبَالنصبَباذهَاألدوات
ألندد ََ؛بعددد اَي ب ق دديَلادداَ ددذهَالميددزومَويمتنددعَرفددعَاالسددمَالمشددغونَرلدد َاالبتددداء

رجَ ذهَاألدواتَرماَوضعتَل . َبالرفعَي خ 
َ:مثال لإلعراب

 حرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمأداوَاستةاام  ن
ظددا روَو ددوَحدد :َمةعددونَبدد َمنصددوبمَورالمددةَنصددب َالةتحددةَال حقك

مضددافمَوالكدداف:َضددميرَمتصددنَمبندديَرلدد َالةددتالَفدديَمحددنَجددرَ
 مضافَإلي مَوناصبَالمةعونَفعنَمحذوفَدنَرلي َالمذكور.

احتةظ:َفعنَمااَمبنيَرل َالسكونمَوالتاء:َتاءَالخطدابَضدميرَ احتةظت
 متصنَمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَرفعَفارن.

                                                 
(َيشيرَابنَمالكَإل َثالثةَمواضعَيترجالَفيااَالنصبمَو ي:َأنَيقعَالمشغونَفي َ بنَفعنَيدن1َ)

رل َالطلبمَأوَأنَيكونَاالسمَمسبو ااَبعداطفَمسدبوقَبجملدةَفعليدةَأوَبعددَأداوَيغلدبَدخولاداَ
َان.رل َاألفع
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فدديَمحددنَجددرََوالادداءَضددميرَمبندديَرلدد َالكسددرَمالبدداءَحددرفَجددر ب 
َمتعل َبماَ بل .

 قال ابن مالك:
 َوال كْصووُب َحووتْْم َِّْن تَوواَل السكووابُِ  َمووا

 
  1)يَْخووووتَصُّ بِاْلِفْعووووِل َكووووِذْن َوَحْيثَُمووووا 

 
َثالثًا: وجوب الر ع:

َويجبَرفعَالمشغونَرن مَوإرراب َمبتدأَفيَثالثةَأحوان:
:َ)إذا(َالةجاهيةَالتديَالَمثنَاألول: َّيا وقع االسم بعد أداة تختص باالبتداء،

َي تيَبعد اَإالَالمبتدأمَنحوَ ولك:َوصلتَفإذاَالحجاجَينتظر مَالمانهون.
وصنَفعنَمااَمبنيَرل َالسدكونَالتصدال َبتداءَالةاردنمَوتداءَ وصلت

 الةارنَضميرَمتصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفع.
تةيدددََمالةدداء:َحددرفَمبندديَرلدد َالةددتالَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددراب فإذا

 لتعقيبمَإذا:َالةجاهية.ا
 مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. الحجاج
ورالمددةَرفعدد َالضددمةَالظددا رومََمينتظددر:َفعددنَمضددارعَمرفددوع ينتظر م

و م:َضميرَمتصنَمبنيَرل َالضدمَفديَمحدنَنصدبَمةعدونَبد َ
 مقدممَوالميمَللجمع.

َذكرَسالم.ألن َجمعَمَ؛فارنَمؤخرَمرفوعمَورالمةَرفع َالواو المانهون
 قال ابن مالك:

 َوَِّْن تَووووواَل السكوووووابُِ  َموووووا بِااِلْبتِوووووَدا
 

ْ َع اْلتَِ ْموووووهُ أَبَوووووَدا    2)يَْخوووووتَصُّ  َوووووالرك

 
الثا ن: َّيا توسف بين المشغول ع ه والمشغول أداة ال يعمل ما بعدها  يموا 

 مَو ذهَاألدواتَ ي:قبلها
َإنَأمنتَرلي َفاأدوا  الشرف جميعها •  حةظ .مَنحو:َالسرُّ
َ نَصليتَفياا؟أدوا  االستفهام •  مَنحو:َالقدر 

َتعرفتَرليااأدوا  التحضيض •  .(3)مَنجو:َبالد كَ ال 
أالَتصوناا.أدوا  العرض •  مَنحو:َاألمانةَ 

َألنيَمباورَب .الم االبتداء •  مَنحو:َالحسن 

َكمَ رأت .كم الخبرية •  مَنحو:َالتاري  

َطرالحروف ال اسخة • نُّ َإنيَأ ج   يق  .مَنحو:َالةداء 
                                                 

(يشدديرَإلدد َأندد َيجددبَنصددبَالمشددغونَرندد َ)السدداب (َإنَجدداءَبعدددهَأداوَتخددتصَبالدددخونَرلدد 1َ)
َاألفعانمَمثن:َأدواتَالشرطَوالتحضيامَوالعرامَواالستةاام.ََ

(َيقونَابنَمالك:َإذاَو عَاالسمَالمشغونَبعددَأداوَتخدتصَباالبتدداءَنحدوَإذاَالةجاهيدةَرفدعَاالسدم2َ)
َبعد ا.

أنَمنَالنحاوَمنَجوزَالرفعَوالنصبَمعَترجيالَالرفعمَو خرونمَمثدنَتدرجيالَ(َذكرَالسيوطي3َ)
 .2/112النصب.َانظر:َ معَالاوامع:َ
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 نحو:َالكرم َالذيَتةتقدهَاليوم.األسماء الموصولة،  •

 نحو:َزيدَرجنَضربت .األسماء الموصو ة بالعامل المشغول،  •
َ نَصليتَفياا.َأحدَاألمثلةَالسابقةمَنحو:َالقدرَ و كتفن بذعراب 

 مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. القدر
 محنَل َمنَاإلرراب.َأداوَاستةاام:َحرفَمبنيَرل َالسكونَال  ن

صدددددددددليتَ
 فياا

صل َفعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبتاءَالةاردنمَوالتداءَ
ضميرَمتصنَمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَرفدعَفاردنمَوفيادا:َجدارَ
ومجرورَمتعل َبـَ)صليت(َوجملةَصليت...َفيَمحنَرفدعَخبدرَ

َالمبتدأ.

 قال ابن مالك:
 دْ َكوووَيا ََِّيا اْلِفْعووووُل تَوووواَل َمووووا لَووووْم يَوووورِ 

 
َ 1)َموووا قَْبوووُل َمْعُموووواًل ِلَموووا بَْعوووُد ُوِجووودْ  

َ

يملؤ اَالمستمعونَمالثالث: بعد واو الحال َ.(2)نحو:َجهتَوالقارةَ 
فعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبتاءَالةارنمَوالتاءَضميرَ جهت

 متصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.
نَلدد َمددنَاإلرددرابمَحددرفَمبندديَرلدد َالةددتالَالَمحددَ:واوَالحددان والقارة

 القارة:َمبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.
يمح:َفعنَمضارعَمرفوعمَورالمةَالرفعَالضمةَو) دا(:َضدميرَ يملؤ ا

 مبنيَرل َالسكونَفيَمحنَنصبَمةعونَب .
ألند َجمدعَمدذكرَسدالممَوجملدةََ؛فارنَمرفوعَورالمةَرفع َالواو المستمعون

لمبتدددأمَوالجملدةَاالسددميةَ)والقارددةَ)يملؤ دا(َفدديَمحدنَرفددعَخبدرَا
َيملؤ اَالمستمعون(َفيَمحنَنصبَحان.

 رابعًا: جوا  الر ع وال صب على السواء:
ويجوزَاألمرانَالرفعَوالنصدبَرلد َالسدواءمَإذاَمداَسدب َاالسدمَالمشدغونَ
بجملةَفعليةمَأخبرَفعلااَرنَاسمَمبتدأمَوجيءَبعدَذلكَبحرفَرطفمَثمَجيءَ

 العامن.باالسمَالساب َثمَب
زيدَ امَأبوهَورمدروَأكرمتد مَفانداَتقددمَاسدممَو دوَ)رمدرو(َوتد خرََمثاله:

الةعددنَو ددوَ)أكرمتدد (مَوسددبقت َجملددةَفعليددةمَفجددازَفدديَرمددروَالوجاددانَ)الرفددعَ
َوالنصب(.

 قال ابن مالك:

                                                 
(َيشيرَإل َأن َيجبَرفعَالمشغونَرن َإذاَجاءَبين َوبينَالةعنَأداوَالَيعمنَماَبعد اَفيماَ بلاام1َ)

 نحو:َأدواتَالشرطمَواالستةااممَوغير ا.
 .485مودَحسن:َصَ(َالنحوَالشافيمَد.َمح2)
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 َوَِّْن تَوووواَل الَمْعُفوووووُف  ِْعوووواًل ُمْخبَووووَرا
 

  1)بِوووِه َعوووِن اْسوووم   َووواْعِففَْن ُمَخيكوووَرا 
 

ًَسا: ترجيح الر ع:خام
ع دنَبيند َوبدينَ دب  َبشديءمَولدمَي ج  يترجالَرفعَاالسمَالمشدتغنَرند َإذاَلدمَي س 

َالةعنَالداخنَرلي َحاهنمَمثال :َزيدَضربت .
 مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. ٌ  زيد

فعنَمااَمبنيَرل َالسكونمَوالتداءَضدميرَمتصدنَمبنديَرلد َ ضربت 
والااءَضميرَمتصنَمبنيَرل َالضمََمالضمَفيَمحنَرفعَفارن

َفيَمحنَنصبَمةعونَب مَوالجملةَفيَمحنَرفعَخبرَالمبتدأ.

لكانَذلكَبعامدنَمقددرمَومداَالَتقدديرَفيد َأولد ََهفرفعَ)زيد(َألنناَلوَنصبنا
َ.[23]الررد:ََ ﴾ َج كاُ  َعْدن  يَْدُخلُو ََها ﴿:َتعال منَالتقديرمَومن َ ول َ

وت خرَرن َفعنَ)يددخلون(َو دوَناصدبَلضدميرََفقدَتقدمَاسمَو وَ)جنات(
َيعودَرل َاالسمَالساب َ)الااء(َفالراجالَ ناَالرفع.

 قال ابن مالك:
ْ ووُع  ِووون َغْيوووِر الكوووِيي َمووورك َرَجوووحْ   َوالرك

 
  2) ََمووا أُبِوويَح اْ عَووْل َوَدْع َمووا لَووْم يُووبَحْ  

َ
*َ*َ*َ

                                                 
(َيشيرَإل َماَيجوزَفي َالرفعَوالنصبَرل َالسواءمَو وَإذاَسب َاالسمَبعاطفَمسبوقَبجملدة1َ)

َفعليةَمخبرَبااَرنَمبتدأ.
(َيشيرَابنَمالكَإل َالحكمَالخامرَمنَأحكامَالمشغونَرن مَو وَترجيالَالرفعمَوذلكَفديَغيدر2َ)

مَاألربعةَالسابقةمَو ول :َفماَأبيال...إل مَأي:َماَمرمَأيَفيَغيرَالمواضعَالمذكوروَفيَاألحكا
 يوجبَالرفعَوالَماَيوجبَالنصب.َماإذاَلمَيوجدَ
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 باب الت ا ع 
 تعريفه:

 التجاذب.َالت ا ع لغةً:
:َ وَأنَيتوج َردامالنَمتقددمانَإلد َمعمدونَواحددَالح ال حويينو ن اصف

مَو ددَيكدونََممت خرمَوالمعمونَيكونَمطلوبااَلكنَمناما والعامنَ ددَيكدونَفعدالا
ماَيشب َالةعنمَنحوَاسمَالةارنمَويكونَالمعمدونَرلد َرال داتَمتعدددوَبالنسدبةَ

َ.(1)إل َالمتنازرين

 عالقة المعمول بالمت ا عين:
َ:مفعوليةعالقة الَ-1

َالشدايد .َفلةدظَ)الشدايد(َ دم  َوأ ر ظ   دنُّ بالنسبةَإل َكنَمنَالمتندازرينمَنحدو:َأ ج 
مَأ ر ظ م (. ن   يقعَمو عَالمةعوليةَبالنسبةَإل َكنَمنَالةعلينَالمتنازرينَ)أ ج 

َعالقة الفاعلية: -2
الةلسددطيني َالثدوروَ  ل ددت  َوج  .َةبالنسدبةَإلدد َكدنَمددنَالمتندازرينمَنحددو:َر ظ مدت 

(.فلة ل ت  مَج  ت  َظَ)الثورو(َيقعَمو عَالةارليةَبالنسبةَإل َكنَمنَالةعلينَ)ر ظ م 
َعالقة الفاعلية والمفعولية: -3

رال ةَالمةعوليةَبالنسدبةَإلد َالمتندازعَاألونمَورال دةَالةارليدةَبالنسدبةَإلد َ
.َفلةدظَ)المنداظر(َيقدعَ ر  ن داظ  َوأيددنيَالم  المتنازعَالثانيمَأوَالعكدرمَنحدو:َأيددت 

و عَالمةعوليةَبالنسبةَإل َالةعنَ)أيدت(مَويقعَمو عَالةارليةَبالنسبةَإل َالةعدنَم
َدني(.)أي َ

 أركان الت ا ع:
 ومماَسب َيتبنَلناَأنَللتنازعَركنين:

َو وَالعامالنَأوَأكثر.َاألول: مت ا ع:
 و وَالمعمون.َمت ا ع  يه،:َالثا ن

 حكم المت ا ع عليه:
األونَأوَالثانيمَلكنَاألونَ وَاألولد َرنددََيجوزَباتةاقَأنَتعمنَالمتنازع

َ.(2)والثانيَرندَأ نَالبصروَلقرب َمأ نَالكوفةَلسبق 
َاألونَفيَالمعمونَرليدكَأنَترضديَالثدانيَبضدميرَمطداب َ • فإذاَأرملت 

اَوت نيثادامَنحدو:َ دامَو عددَزيددمَ دامَ للمعمونَإفرادااَوتثنيةَوجمعااَوتذكيرا

                                                 
َمَمنَخالنَالتعريفَتتضالَشروطَالتنازعمَو ي:478(َالنحوَالشافيمَد.محمودَحسن:َص1َ)

َأنَيتقدمَالعامالنَأوَالعوامنَرل َالمعمون.َ-أ
َأنَيكوناَمذكورين.َ-ب
َتباطَبالمعمون.أنَيكونَفياماَارَ-جـَ
َا.مأنَيكوناَفعلينَمتصرفينمَأوَماَيعمنَرملاَ-د
َأنَيطلبَكنَمناماَالمعمون.َ- ـ

مَوشدددر َالتصدددريال:2/96َمَوشدددر َالتسددداين:2/109َ(َانظدددرَ دددذهَالمسددد لة:َ مدددعَالاوامدددع:2َ)
َ.2/160َمَوشر َابنَرقين:1/317
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َو عدددداَالزيددددانمَ دددامَو عددددواَالزيددد دونمَ امدددتَو عددددتَ نددددمَضدددربت 
ي نمَضدددربتَوضدددربونيَ دددد  ي  َوضدددربانيَالز  وضدددربنيَزيدددداامَضدددربت 

ينمَضربتَوضربتنيَ ند ي د  َ.(1)الز 
وإذاَأرملتَالثانيَأبرزتَضميرَالمعمونَفيَاألونمَفنقون:َ امداَو عددَ •

َأخويك...َرل َنحوَماَسب .  أخواكَأوَالزيدانمَواجتاداَوأكرمت 
 قال ابن مالك:

  َعاِماَلِن اْقتََضيَا  ِون اْسوم  َعَمولْ َِّنْ 
 

  2)قَْبوووووُل  َِلْلَواِحوووووِد ِمْ ُهَموووووا اْلعََمووووولْ  

 
 َرمْ ـَوالثكووا ِن أَْولَووى ِعْ ووَد أَْهووِل اْلبَْصوو

 
  3)َغْيووُرُهْم َيا أُْسووَرمْ  اَواْختَوواَر َعْكًسوو 

 
 َل  ِووون َضوووِميِر َمووواَوأَْعِموووِل الُمْهَمووو

 
  4)ْلتُِ َموووووواتَ َاَ َعوووووامُ َواْلتَوووووِ ْم َموووووا ا 

 
 نُء اْب َاَكوووووووواـَكيُْحِسوووووووو َاِن َويُِسوووووووو

 
 َوقَووووووووْد بَغَووووووووى َواْعتَووووووووَديَا َعْبووووووووَداَكا 

 
 أ واع المت ا عين:

يكونَالمتنازرانَفعلينمَنحوَاألمثلةَالسابقةَكلاامَونحدوَ ولدك:َررفتدكَ •
َتؤيدَوتعظمَ ونَالح .

مَواآلخددرَمشددتقًّامَنحددو:َررفتددكَمؤيدددااَتعظددمَ دد • َويكددونَأحددد ماَفعددالا ون 
الح مَفكدنَمدنَ)مؤيدداامَتعظدم(َيتنازردانَالمعمدونَ دونَالحد مَواألونَ

 اسمَفارنمَوالثانيَفعن.

دداَ ددونَالحدد مَفالعددامالنََمويكونددانَمشددتقين • نحددو:َررفتددكَمؤيدددااَمعظما
ا(َو ماَمشتقانَمالمتنازرانَ ماَ)مؤيداا  .(5)ومعظما

 ما ال يقع  يه الت ا ع:
حددرفَوغيددرهمَوالَبددينَفعلددينَالَيقددعَالتنددازعَبددينَحددرفينمَوالَبددينَ •

َجامدينمَوالَبينَجامدَوغيره.
(َمةعددونَبدد ََموالَيقددعَمعمددونَمتقدددم • ددن  نحددو:َمددنَ ابلددتَوحدددثتمَفددـ:َ)م 

 لحونَ) ابلت(.

                                                 
َ.2/109(َ معَالاوامع:1َ)
َامالنَلمعمونَواحدَأرمنَأحد ماَدونَاآلخر.(َيشيرَابنَمالكَإل َأن َإذاَتوج َر2)
(َويشيرَفيَ ذاَالبيتَإل َأنَالبصريينَاختارواَإرمدانَالثدانيَلقربد مَولعددمَالةصدنَبيند َوبدين3َ)

المعمونمَو وَركدرَمداَذ دبَإليد َالكوفيدونَمدنَإرمدانَاألونمَو ولد :َ)ذاَأسدرو(َإشداروَإلد َ
 جمارةَالكوفيين.

المتنازرينَرمنَاآلخرَفيَضميرَاالسدمَالمتندازعَرليد َمدعَالتدزامََرمنَأحدأ(َيشيرَإل َأن َإذا4َ)
 المطابقةَبينَالضميرَوالمعمون.َ

(َو دَيكونَالمتنازرانَمصدرينمَنحوَ ولك:َرجبتَمنَحبكَوتقديركَزيداامَو دَيكونانَاسدمي5َ)
َواسدمَفعدنمَنحدوَ و لد َتةضينمَنحوَ ولك:َزيدَأضبطَالنارَوأجمعادمَللعلدممَو ددَيكوندانَفعدالا

ت ي نمَنحدو:َزيددَحدذر19َ]الحا دة:ََ﴾ َهاُؤُم اْقوَرُءوا ِكتَابِيَوهْ  ﴿تعال :َ [مَو ددَيكوندانَصدةتينَمشدب ا 
َ.1/315مَحاشيةمَوشر َالتصريال:2/157َوكريمَأبوه.َينظر:َشر َابنَرقين:َ
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والَيقعَفيَمعمونَمتوسطمَنحو:َ ابلتَرليًّاَوحدثتمَفـ:َ)رليًّا(َمةعونَ •
 ب َلحونَ) ابلت(.

اادومَفددـ:َ)الشدداادو(َوالَيقددعَاللةددظَالمكددررمَنحددو:َرظمددتَرظمددتَالشدد •
فارنَلحونمَوالثانيَتوكيدمَولذلكَالَتندازعَبدينَاسدميَالةعدنَفديَ دونَ

 الشارر:

َب ددد َ  دددن  م  َو  َال ع ق يددد   دددات  ي ا    َ دددات  ي ا  َف ا 
َ

دددل  َ َ اص  َن و  َب دددال ع ق ي   دددن  َخ  دددات  ي ا  َ(1)و   

َ
َوأماَالثانيَفاوَتوكيدَلةظي.َمفالعقي َفارنَالسمَالةعنَاألونَ) ياات(

 اسمَفعنَمااَبمعن َب ع د مَمبنيَرل َالةتال. اات ي
 توكيدَلةظيَمبنيَرل َالةتال.  ياات
َورالمةَرفع َالضمة.َمفارنَلايااتَاألول َمرفوع العقي 

 أمثلة تفبيقية:
َ.[96]الكاف:ََ ﴾ َتُو ِن أُْ ِرْغ َعلَْيِه قِْفًرا ﴿:َتعال  انََ-1
للو ايددةمَحددرفَمبندديَفعددنَأمددرَمبندديَرلدد َحددذفَالنددونمَوالنددونَ  توني

رلددد َالكسدددرَالَمحدددنَلددد َمدددنَاإلردددرابمَوواوَالجماردددةَضدددميرَ
متصددنَمبندديَفدديَمحددنَرفددعَفارددنمَواليدداء:َضددميرَمبندديَرلدد َ

 السكونَفيَمحنَنصبَمةعونَب َأون.
ورالمددةَجزمدد ََ-وا ددعَفدديَجددوابَالطلددب-فعددنَمضددارعَمجددزومَ أفرغ

 والةارنَضميرَمستترَوجوبااَتقديرهَ)أنا(.َمالسكون
 جارَومجرورَمتعل َبـَ)أفرغ(.  رلي
ا رلدد َرأيَالكددوفيينَألناددمَيعملددونَ-مةعددونَبدد َثددانَلددـَ) تددوني(َ  طرا

ألنامَيعملونََ؛ومةعونَب َلـ:َ)أفرغ(َرل َرأيَالبصريينَ-األون
ا(َكددنَمنامدداََمالثدداني ورليدد َفقدددَتنددازعَ) تددونيمَأفددرغ(َفدديَ) طددرا

اَأفرغ َرلي َمتريدهَمةعوالَا َ.فالتقدير:َ تونيَ طرا

ا.َ-2 را َمثانَلعاملينَتنازراَفيَأكثرَمنَمعمون:َضربَوأكرمَزيٌدَر م 
 فعنَماامَمبنيَرل َالةتال. ضرب
الواو:َراطةةمَحرفَمبنيَالَمحدنَلد َمدنَاإلردرابمَأكدرم:َفعدنَ وأكرم

 ماامَمبنيَرل َالةتال.َ
 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيد
ا َصب َالةتحةَالظا رو.مةعونَب َمنصوبمَورالمةَن رمرا

                                                 
مدنَالنحدارمَوابدنَأبديَالربيدعَفديَالعا بدن (َ ذاَالبيتَمختلفَفي مَفمنعَابنَمالكَووافقد َالباداء1)

المكررمَوالمعن َلغراَالتوكيدمَورلي َفالبيتَليرَفيد َتندازعمَو دانَابدنَحيدان:َولدمَيصدر َ
بددالمنعَفدديَذلددكَأحدددَسددوا ممَبددنَصددر َالةارسدديَبدد نَ ددذاَالبيددتَمددنَالتنددازع.َينظددر:َمعجددمَ

 .1/318مَوشر َالتصريال:4/35َمَابنَيعيش:1/111َمَو معَالاوامع:2/693َالشوا د:َ
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مَومددنَ)رمددرو(ََمفكددنَمددنَ)ضددرب وأكددرم(َتريدددَمددنَزيدددَأنَيكددونَفددارالا
مَو دَتنازرا ا ف رطيناَ دذينَالمعمدولينَواحددااَمنامدامَوأرطينداَلآلخدرََممةعوالا

َضميرَكنَمنَالمعمولين.
َ ولنا:َيحسنانَويسيءَابناك.َ-3

ند َمدنَاألفعدانَألَ؛ورالمةَرفعد َثبدوتَالندونَمفعنَمضارعَمرفوع يحسنان
الخمسةمَوألفَاالثندينَضدميرَمتصدنَمبنديَرلد َالسدكونَفديَمحدنَ

 رفعَفارن.
حرفَمبنيَرلد َالةدتالَالَمحدنَلد َمدنَاإلردرابمََمالواو:َراطةة ويسيء

 يسيء:َفعنَمضارعَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.
و دوََمألند َمثند َ؛ابنا:َفارنَيسيءَمرفوعمَورالمةَرفع َاأللدف ابناك

فمَوالكاف:َضدميرَمتصدنَمبنديَرلد َالةدتالَفديَمحدنَجدرَمضا
َمضافَإلي .

فيَ ذاَالمثانَتنازعَكنَمدنَ)يحسدنمَويسديء(َوكدنَمنامداَيطلدبَ)ابنداك(َ
مَف رملناَالثدانيَرلد َرأيَأ دنَالبصدروَوأضدمرناَفديَاألون فدإنَ يدن:ََممعموالا

َكيفَتضمرَالشيءَولمَيدذكر؟َفدالجواب:َإنَ دذاَممداَيسدوغَفيد َاإلضدمارَ بدن
َالذكر.
َ؛فددإنَ ددذاَالمثددانَرلدد َالعكددرَمددنَسددابق َ؛ ولنددا:َبغدد َوارتدددياَربددداكماَ-4

َرل َرأيَأ نَالكوفة.َمحيثَأضمرناَفيَالثانيمَوأرملناَاألون
َ.(1) ونَالشارر:َجةونيَولمَأجفَاألخالءَ-5
فعددنَمدداامَمبندديَرلدد َالضددممَالتصددال َبددـ:َواوَالجمارددةمَوواوَ جةوني

رل َالسدكونَفديَمحدنَرفدعَفاردنمَالجمارة:َضميرَمتصنَمبنيَ
والنون:َللو ايةمَحرفَمبنيَرل َالكسرَالَمحنَل َمنَاإلررابمَ
والياءَضميرَمتصنَمبنديَرلد َالسدكونَفديَمحدنَنصدبَمةعدونَ

 ب .
َولم
 ٌ  أجف

الواو:َراطةةمَحدرفَمبنديَرلد َالةدتالَالَمحدنَلد َمدنَاإلردراب.َ
ولددم:َحددرفَجددزمَونةدديَو لددبمَأجددف:َفعددنَمضددارعَمجددزومَبعدددَ

م(َورالمددةَجزمدد َحددذفَحددرفَالعلددةمَوالةارددنَضددميرَمسددتترَ)لدد
 وجوبااَتقديرهَ)أنا(.

َمةعونَب َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. األخالء
َمددنَ فاألصددن:َجةددانيَاألخددالءَولددمَأجددفَاألخددالءمَو)جةددوني(َتريدددَفددارالا
.َف رملندداَالعامدنَاألخيدرَو ددوَأجدفمَولددم َاألخدالءمَو)أجدف(َتريدددَمناداَمةعدوالا
يتب َلناَإالَضمير اَللعامنَاألونمَف رطيناهَالضميرَو وَالواومَفصارَجةونيَ

َولمَأجفَاألخالء.
* * *

                                                 
َ.1/321مَوالتصريال:2/33َمَواألشموني:2/99َ:َشر َالتساين:َ(َوردَ ذاَالبيتَفي1)
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 باب المفعوال 
و يَخمسة:َالمةعونَب مَوالمةعونَالمطلد مَوالمةعدونَفيد مَوالمةعدونَلد مَ

َوالمةعونَمع .

 : المفعول بهأوالً 
 تعريفه:
رَي دغ امَوالَت َأوَنةيادَمامَإثباتاد وَاسمَدنَرل َشديءَو دعَرليد َفعدنَالةاردنَََ

َألجل َصوروَالةعن.
َات.بباإلثَم:َنحو:َبريتَالقلممَوذاكرتَالدرر األول
تاءَالةارنمَوالتداءَضدميرََـفعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َب بريت

 متصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.
َمةعونَب َمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. القلم

َبالنةي.َم:َنحو:َماَبريتَالقلممَوالَذاكرتَالدرورثا نوالَ
مددددددددددددداَ
 بريت

تدداءََـمددا:َنافيددةمَبريددت:َفعددنَمددااَمبندديَرلدد َالسددكونَالتصددال َبدد
 والتاءَضميرَمتصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.َمالةارن

َمةعونَب َمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. القلمَ

 تعدد المفعول:
اَإلدد َأكثددرَمددنَ َفدديَالكددالممَإنَكددانَالةعددنَمتعدددياَ دددَيتعددددَالمةعددونَبدد -

 َدَ ع دامَفقددَت َوا عادَامَوظننتَاألمدرَ در مَاَنحو:َأرطيتَالةقيرَ َممةعونَب 
َإل َمةعولين.

 ددََ.االحد َواضدحَاَامحمددَاَتَ ي دامَوأرَ اَاألمدرَجليًّدتَسدعيدَاموفيَنحو:َأرل -
َتعد َإل َثالثةَمةارين.

تاءَالةارنمَوالتاءَضميرََـ َبفعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال أرلمت
 متصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفع.

 مةعونَب َأونَمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. اسعيدَا
 مةعونَب َثانَمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. األمر
َالةتحةَالظا رو.َ ورالمةَنصبَمةعونَب َثالثَمنصوبم اجليًَّ

 أقسام المفعول به:
َ َ سمان:َصريالمَوغيرَصريال.المةعونَب

 : الصريح:أوالً 
َا:و وَ سمانَأيضَا

َ:َالحيروَمةعونَب َو وَاسمَظا ر.ـ:َنحو:َفتالَخالدَالحيرومَفظاهر
َأكرمت .َمنحوَ ولك:َأكرمتكَم:َو وَإماَيكونَمتصالاَمضمر
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حدو:َمَون﴾ َِّيكاَك  َْعبُوُد َوَِّيكواَك  َْسوتَِعينُ  ﴿َ:تعال مَنحوَ ول َوإماَيكونَمنةصالاَ
َإياهَأريد.
إيا:َضميرَمنةصنَمبنيَرل َالسكونمَفيَمحنَنصدبمَمةعدونَبد َ إياك

مقدممَالكافَضميرَمتصنَمبنيَرلد َالةدتالَفديَمحدنَجدرَمضدافَ
 إلي .

فعددنَمضددارعَمرفددوعمَورالمددةَرفعدد َالضددمةَالظددا رومَوالةارددنَ نعبد
َامَتقديره:َنحن.ضميرَمستترَوجوباَ

َا: غير الصريح:ثا يً 
َام:و وَثالثةَأ س

َك.مَنحو:َرلمتَأنكَمجتادمَأيَرلمتَاجتاادَ مصدر مؤولَ-
َرفعنَمااَمبنيَرل َالسدكونَالتصدال َبتداءَالةاردنمَوالتداءَضدمي رلمت

 متصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.
حدددرفَمبنددديَرلددد َالةدددتالَالَمحدددنَلددد َمدددنََمةَناصدددب يأن:َمصددددر أنك

 .َأنَ صبَاسمَناإلررابمَوالكاف:َضميرَمتصنَمبنيَفيَمحنَ
خبر)أن(َمرفدوعمَورالمدةَرفعد َالضدمةَالظدا رومَوأنَومداَدخلدتَ مجتاد

:َرلمددتمَـرليدد َفدديَت ويددنَمصدددرَفدديَمحددنَنصددبَمةعددونَبدد َلدد
َوالتقدير:َرلمتَاجتاادك.

َنحو:َظننتكَتجتاد.َجملة مؤولة بمفرد،  -
ينصددبَمةعددولينمَوالتدداء:ََمظددن:َفعددنَمددااَمبندديَرلدد َالسددكون ظننتك

الضددمَفدديَمحددنَرفددعَفارددنمَوالكدداف:ََضددميرَمتصددنَمبندديَرلدد 
 ضميرَمتصنَمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَنصبَمةعونَب َأون.

فعددنَمضددارعَمرفددوعمَورالمددةَرفعدد َالضددمةَالظددا رومَوالةارددنَ تجتاد
اَتقديره:َأنتمَوالجملةَالةعليةَ)تجتاد(َفيَمحنَضميرَمستترَوجوباَ

َا.ادَانصبَمةعونَب َثانمَو يَمؤولةَبمةردمَوالتقدير:َظننتكَمجت

َمَنحو:َأمسكتَبيدك.جار ومجرورَ-
فعنَمااَمبنديَرلد َالسدكونمَوالتداءَضدميرَمتصدنَمبنديَردنَ أمسكت

 الضمَفيَمحنَرفعَفارن.
د بيدك َرلد َاَمنصدوبَمحدالًَّالباءَحرفَجرَزاهدمَيد:َاسمَمجرورَلةظا

أن َمةعونَب مَو وَمضدافمَوالكدافَضدميرَمتصدنَمبنديَرلد َ
َالةتالَفيَمحنَجرَمضافَإلي .

صددبَالمجددرورَرلدد َأندد َتفينَ–مددنَاألخيددرََ–و دددَيسددقطَحددرفَالجددرَ*َ
مةعونَبد مَويسدم َالمنصدوبَرلد َندزعَالخدافامَفادوَيرجدعَإلد َأصدل َمدنَ

َالنصبمَنحوَ ولناَفيَالمثانَالساب :َأمسكتَيدكمَونحوَ ونَالشارر:
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ددددددت َ ددددددع َت ََمَ ل ددددددوَ َارَ ي َالددددددد َ َونَ رَُّم  َواوج 
َ

َكَ َ دددددددددددددمَ ال  دددددددددددددذاَإ ََيَ ل دددددددددددددرَ َمَ ك  َامَ رَ اَح 
َ

:َ ولدد :َ)تمددرونَالددديار(َواألصددنَتمددرونَبالددديارمَف سددقطَ(1)والشددا دَفيدد 
نةس مَوانتصبَالديارمَو دذاَمقصدورَرلد َبالشاررَحرفَالجرمَوتعد َالةعنَ

َالسماع.
 المفعول به

َ
 

                                                 
م2/846َمَومعجمَالشوا دَالنحويدة:2/83َمَ معَالاوامع:8/8َوردَالبيتَفي:َشر َالمةصن:َ( 1)

 .1/102َغنيَاللبيب:مو

 صريحغير  صريح

 اسم ظاهر
 )كتب الفالب الدرس 

 مضمر

 متصل
 (أكرمتك)

 م فصل
 (إياهَأريد)

 مصدر مؤول
)علم  أ ك 

 مجتهد 

جملة مؤولة 
بمفرد )ظ  تك 

 تجتهد 

جار 
ومجرور 
)أمسك  

 بيدك 
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 الم ادى
ألن َمةعونَفديَالمعند َبةعدنَمقددرََ؛تناونَالنحاوَالمناد َضمنَالمةعوالت

لظادورَمعنداهََ؛اوَنحوَذلدك.َو دذاَالةعدنَمقددرَوجوبادتقديره:َأناديمَأوَأدرومَأ
حدروفََ–و صددَاإلنشداءمَولجعدنَالعدربَأحددَالحدروفََممعَكثدروَاالسدتعمان

َ.(1)كالعواَرن َ–النداءَ

 تعريف ال داء:
َ وَطلبَاإل بانَبحرفَناهبَمنابَأدروَملةوظَب َأوَمقدر.

 عامل الم ادى:
َما دوَفعدنَمضدمرَوجوبادَير َجماورَالنحاوَأنَرامنَالنصبَفيَالمنداد 

َ.(2)فالمناد َمنصوبَرل َالمةعولية
 أدوا  ال داء هن:

مَو يَأمَالبابمَو يَلنداءَالبعيددمَحقيقدةَكد نَ يَاألكثرَاستعماالَاو:َيا -
دداَبعيدددَاتندداديَإنسدداناَ امَو ددوَمدداَفدديَمنزلددةَالبعيدددمَكالندداهمَاَرنددكمَأوَحكما
َوالسا ي.

المندددوبمَو ددوَالمتةجددعََوتخددتصَبنددداءَمالَتسددتعمنَإالَفدديَالندبددة:َوا -
 وارمراهمَأوَالمتوجعَمن مَنحو:َواظاراه.َمَنحو:رلي 

 وتستعمنَفيَنداءَالقريبمَنحو:َأزيدَأ بن.َالهم ة )أ : -

َوتستعمنَفيَأحوانَالنداءَالعادي.َ:أي، أيا، هيا -
 قال ابن مالك:

 ا )يَوو اءِ ال كووكَ  وْ أَ  اءِ ى ال كووادَ  َوومُ لْ لِ وَ 
 

  ايَووووهَ ) مك ثُوووو  ايَووووأَ )ا يَ َكوووو  َ)، وَ  يْ أَ )وَ  
 

 بْ دِ  ُو نْ مَ ا  لِ )وَ ن وَ ا ِ لدك لِ   ُ مْ الهَ وَ 
 

 بْ  ِوتُ اجْ  ِس بْ ى اللكودَ ا لَ )وَ رُ يْ غَ ا  وَ )يَ  وْ أَ  
 

 حيف حرف ال داء:
 ﴿َ:تعدال ورندَحذفااَالَتقدرَإالَ)يدا(َوذلدكَكقدونَ ََم دَتحذفَأداوَالنداء
ثُومك أَْ وتُْم َهوُؤاَلِء تَْقتُلُووَن  ﴿َ:تعدال  َمَو ولد[29]يوسدف:ََ ﴾ يُوُسُف أَْعِرْض َعوْن َهوَيا

مَوالتقددير:َيدداَيوسدفمَويدداَ دؤالءمَو دددَذكدرَابددنَمالددكَأنَ[85]البقددرو:ََ﴾ أَْ فَُسوُكمْ 
َ.(3)الحذفَمعَاسمَاإلشاروَ لينمَومنع َمعَاسمَالجنرَفري َمنَالنحاو

                                                 
مَوابددنَرقيددن:1/127َمَوشددر َالمةصددنمَالبددنَيعدديش:3/242َشددر َالتسدداينمَالبددنَمالددك:َ (1)

3/255. 
نَالناصبَ وَحدروفَالندداءَنةسداامَثدمَإرامنَالنصبَل َمعنويَو وَالقصدمَو ين:ََو ين:َإن( 2)

:َمَوإنمداَ ديَاسدمَفعدن.َانظدرَ دذهَاآلراء:َ مدعَالاوامدعااختلةواَفي مَو ين:َإنَ)يا(َليستَحرفاَ
 .1/127مَوابنَيعيش:1/171َ

 .3/243شر َالتساين:َ( 3)
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َفتكددونَأداوَمو دددَتدددخنَأداوَالنددداءَرلدد َغيددرَالمندداد َكالةعددنَوالحددرف*َ
َتقون:َياَأ بنمَوياَأسرع.َمتنبي 

 أقسام الم ادى:
َينقسمَالمناد َإل َ سمين:

َاَفيَثالثةَمواضع:مَو وَينصبَلةظَااألول: معرب* 
َمَمثن:َياَربدَ .اأن يكون مضا ً  -1
 أداوَنداءمَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. يا

ولةدظَالجاللدةَمضدافََربد:َمناد َمنصدوبَبالةتحدةَو دوَمضدافم ربدَ 
َإلي َمجرورَورالمةَجرهَالكسرو.

ممَمعنداهمَومثالد :َتتصنَب َشيءَيدامَو وَماَا بالمضافأن يكون شبيهً  -2
َتمان.َاَجبالاَمَوياَطالعاَرَ شَ بَ  َأ َاَخلق َياَكريمَا
 أداوَنداءَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. يا

ألندددد َشددددبي ََ؛تحددددةَالظددددا روورالمددددةَنصددددب َالةَممندددداد َمنصددددوب اطالعاَ
 بالمضاف.

 ا.مةعونَب َمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةمَرامل :َطالعاَ جبالاَ
اَتقدديره:َفعنَأمرمَمبنيَرل َالسكونمَوالةارنَضميرَمسدتترَوجوباد تمان

َأنت.

:َـَخذَبيدديمَفدمَنحوَ ونَاألرم :َياَرجالاَأن يكون  كرة غير مقصودة -3
َمناد َمنصوبَبالةتحة.َ«رجالاَ»

 قال ابن مالك:
 اا َ َضووووووالمُ وَ  ورَ ُكوووووو ْ المَ  دَ رَ ْفووووووالمُ وَ 
 

  1)ا َووووالَ ا خِ ًمووووادِ عَ  بْ ِصووووا ْ  هُ هَ بْ ِشوووووَ  

َ

َو وَنوران:الثا ن: مب ن، * 
 العلم المفرد: -1

عَبد مَف درَ و دوَيبند َرلد َمداَي ََماَبالمضدافامَوالَشدبياَاو وَمداَلديرَمضدافاَ
َأ بن.َيَُّنحو:َياَرل

 كونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.أداوَنداءَحرفَمبنيَرل َالس يا
ٌ  رلي وإنمداَبنديَرلد ََممبنيَرل َالضمَفيَمحدنَنصدبمةردَرلمَمناد َ ٌ 

َألن َيرفعَباا.َ؛الضم
َ.ونحو:َياَرليانَ َ
 حرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمأداوَنداء يا

ألن َمثن مَفيَمحنَنصدبمَوإنمداََ؛مبنيَرل َاأللفمةردَرلمَمناد َ رليان

                                                 
اَبالمضدافَأوَنكدروَاَأوَشبياَاوَماَكانَمضافاَيشيرَإل َالمناد َالذيَيجبَنصب َبالَخالفمَو ( 1)

 غيرَمقصودومَو يَماَرنا اَبقول :َالمةردَالمنكور.
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َألن َيرفعَباا.َ؛ل َاأللفبنيَر
 ونحو:َياَرليون.

 أداوَنداءَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. يا
فددعَرَ ألندد َي ََ؛مبندديَرلدد َالددواوَفدديَمحددنَنصددبمةددردَرلددمَمندداد َ رليون

َألن َجمعَمذكرَسالم.َ؛بالواو

َال كرة المقصودة: -2
فددردَمعددينَمددنَ دديَالتدديَيددزونَإباامادداَوشدديورااَبسددببَالنددداءمَمددعَ صدددَ

:َ)رجدن(:َمنداد َمبنديَرلد َالضدممَفديَمحدنَـأ بدنمَفدَأفراد امَنحدو:َيداَرجدنَ 
َمرفعَبالضمةمَو كذاَنقدونَفدي:َيداَرجدالنمَويداَمجددونمَبداأللفألن َي ََ؛نصب
َوبالواو.

 قال ابن مالك:
 ادَ رَ ْفوووى المُ ادَ  َوووالمُ  فَ رك عَوووالمُ  نِ اْبووووَ 
 

  1)ادَ ِهووعُ  دْ قَوو هِ ِعوو ْ ن رَ ي  ِوويِ ى الكوولَووعَ  

 
 ادَ ال  ِوو لَ ْبووا قَ وْ  َووا بَ َموو امَ مَ ِضووا ْ  وِ اْ وووَ 
 

  2)ادَ د ِ ُجووو اء   َوووي بِ ى يِ رَ ْجووومَ  رَ ْجووويُ لْ وَ  
 

 نْ ِمووو نك حَ تَ اْ ووووَ  مك ُضووو د  ْيووو:  َ وَ ْحووو َ وَ 
 

 نْ ِهووووو تَ الَ  يد  عِ َسووووو بووووون دُ ْيووووو َ أَ  وِ ْحووووو َ  
 

وووووَ   اَموووولَ عَ  نُ ْبووووااِل  لِ يَوووو مْ لَوووو نْ َِّ  مُّ الضك
 

 اَمووووووتِ حُ  دْ قَوووووو مْ لَووووووعَ  نَ ْبووووووااِل  لِ يَوووووو وْ أَ  
 

ا ارً رَ فِ ْضووواا َمووو بْ ِصوووا ْ  وِ أَ  مْ مُ اْضووووَ 
 ا َووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ِ  ُ 
 

وووومِ     3)ا َووووي ِ بُ  م   َضوووو اقُ قَ حْ تِ اْسوووو هُ ا لَوووومك

 
 الم ادى المضاف َّلى ياء المتكلم:

َمالمندداد َالمضددافَإلدد َيدداءَالمددتكلممَإمدداَأنَتحددذفَيدداؤهمَوإمدداَأنَتددذكر*َ
َولكنَأحكامَتخص :

 :: ما حي   ياؤم:  حو: يا غالمأوالً 

                                                 
  بن َرل َماَيرفعَب .اَأوَنكروَمقصودوَفإن َي َاَرلمَايشيرَإل َأنَالمناد َإذاَكانَمةردَا( 1)
 ضمَالمقدر.بناؤهَرل َالَدَ د َ اَ بنَالنداءَجَ يشيرَابنَمالكَإل َأنَاالسمَإذاَكانَمبنيًَّ( 2)
إلد َندورينَ خدرينَمدنَأندواعَإردرابَالمنداد مَأ ملامداََ–فديَ دذهَاألبيداتََ–يشيرَابنَمالدكَ( 3)

َصاحبَالقطر:
د:َماَيجوزَضم َوفتح مَو وَأنَيكونَالمناد َمةدردَاأحدهما اَوصدفَبدابنَمضدافَإلد َرلدممَاَرلما
نمَفيجدوزَفديَ دذاَسدعيدَالَتاد بدن يةصنَبينَالمناد َوبدينَابدنَبةاصدنمَنحدوَ ولدك:َأزيددَمول

َ.لـ:َابنَسعيداَتبارَااالمثانَفيَكلمة:َزيدَالبناءَرل َالضمَوالةتالَ
نَالمناد َك نَاضطرَشاررَإل َذلكَفيجوزَتنويند َو دوَمضدموممَويجدوزَتنويند َ:َإذاَماَنوَ الثا ن

َامَمثن:منصوباَ
دددد دددداَمَ ي ددددَ  ََمَ ال َس  ددددي َل َرَ َرٌَط  َاا 
َ

ددددل َرَ َرَ يَ ل ددددوَ َ دددداَمَ ي ددددَكَ ي  َرَ ط 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال َ َمَ الس 

َ
َ
َ
َ

َو ذاَمثانَللمنونَمعَالرفعمَومنَالثانيَ ول :

دَتَ ب َرَ ضَ  َتَ ال د  َوَ َيَ ل داَإ َ َ رَ دَ ص 
َ

دي ََ  يا  دوَ األ  ََكَ ت د  َوَ َدَ ق داَل َيًَّدَ اَر 
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َوفي َثالثَلغات:

(َرلدد َالضددمََ[33]يوسددف: ﴾ قَوواَل َرب ِ  ﴿يدداَغددالم:َومندد َ ددراءو:َ (1 ببندداءَ)رب 
مَمبنديَرلد ََممناد َمضاف وحدرفَالندداءَمحدذوفمَوالتقددير:َيداَربُّ

َالضمَفيَمحنَنصبمَالنقطار َرنَاإلضافةَلةظااَومعن .

َرليادامَو دوَمنداد َمضداف (2 َياَغالم :َبحذفَاأللفَوإبقداءَالةتحدةَدلديالا
منصوبَبالةتحةَالظدا رومَويداءَالمدتكلمَالمنقلبدةَألةاداَالمحذوفدةَمضدافَ

 إلي .

َرليادا (3 ومند َ ولد ََمياَغدالم:َبحدذفَاليداءَالسداكنةمَوإبقداءَالكسدروَدلديالا
(َمنددداد َمضدددافَفدددـ:َ)ربدددادَ َ[16َ]الزمدددر:  ﴾ يَوووا ِعبَووواِد  َووواتكقُونِ  ﴿َ:تعدددال 

اءَالمدددتكلمَورالمدددةَنصدددب َالةتحدددةَالمقددددروَرلددد َمددداَ بدددنَيدددَممنصدددوب
َمالمحذوفددةَتخةيةاددامَمنددعَمددنَظاور دداَاشددتغانَالمحددنَبحركددةَالمناسددبة

 والياءَالمحذوفةَتخةيةااَفيَمحنَجرَباإلضافة.

 ثا يًا: ما يكر  ياؤم:
ا: َفةي َثالثَلغاتَأيضا

يَ ياَغالميَ  (1 (مَو وَمنداد َمضدافَ:َبإثباتَالياءَالساكنةمَومن َ)ياَرباد 
رل َماَ بنَيداءَالمدتكلممَمندعَمدنََورالمةَنصب َفتحةَمقدروَممنصوب

َظاور اَاشتغانَالمحنَبحركةَالمناسبةمَوالياءَمضافَإلي .
:َبةتالَالياءمَومن َ)ياَربادي( (2 ي  و وَمناد َمضافَمنصدوبمََمياَغالم 

ورالمةَنصب َالةتحةَالمقدروَرل َماَ بدنَيداءَالمدتكلممَواليداء:َمضدافَ
 إلي .

المةتوحةَفتحةمَفتنقلدبَاليداءَألةادامَياَغالما:َبقلبَالكسروَالتيَ بنَالياءَ (3
 أصلاا:َياَحسرتي.َ[56]الزمر:ََ ﴾ يَا َحْسَرتَا ﴿:َتعال مثال َ ول َ

وإردددرابَحسدددرتا:َمنددداد َمضدددافَمنصدددوبمَورالمدددةَنصدددب َالةتحدددةَ
الظا رومَوياءَالمتكلمَالمنقلبةَألةادا:َضدميرَمبنديَرلد َالسدكونَفديَمحدنَجدرَ

َباإلضافة.
 قال ابن مالك:

  َواًدى َصوحك َِّْن يَُضوْف ِليَواَواْجعَْل مُ 
 

 َكعَْبووووِد َعْبووووِدي َعْبووووَد َعْبووووَدا َعْبووووِديَا 
َ

  داء أب وأم المضا ين َّلى ياء المتكلم:
َيجوزَفيَنداءَاألبَواألمَالمضافينَإل َياءَالمتكلمَرشرَلغات:

َ ي:َمولغاتَأربعَ-فيَالمضافَإل َياءَالمتكلم-الستَالمذكوروَ
1-ََ: َالياءَأبدلتَتاءمَوإرراب :فَ-بالةتحة-ياَأبت 
 أداوَنداءَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. يا
ورالمةَنصدب َالةتحدةَالمقددروَرلد َمداََمألن َمضافَ؛مناد َمنصوب أبتَ 

َ.المعواَرنااَبتاء بنَياءَالمتكلمَ
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2-ََ: َثمَكسرتمَوإرراب :َمأيَالياءَأبدلتَتاءَ-بالكسرو-ياَأبت 
 فَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.حرَمأداوَنداء يا
ورالمةَنصب َفتحةَمقدروَرلد َمداَ بدنَيداءََممناد َمضافَمنصوب أبتَ 

َالمتكلمَالمبدلةَبتاءَمكسورو.
َياَأبتا:َبالتاءَواأللف.َ-3
حتد َمنعاداَبعداََمواألخيروَأ دبالَمياَأبتي:َبالتاءَوالياء.َو ماَ بيحتانَ-4

َالنحويين.
 قال ابن مالك:

 تْْح اْو َكْسْر َوَحوْيُف اْليَوا اْسوتََمرْ َو َ 
 

 مك، يَووا اْبووَن َعوومك اَل َمفَوورْ  ِوون يَووا اْبووَن أُ  
 

ََ  َعوَرضْ  وِ  ََ أُمك  َو ِن ال  َِدا )أَبَِ 
 

َواْكِسووووْر أَِو اْ ووووتَْح َوِمووووَن اْليَووووا التكووووا  
  1)ِعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَوضْ 

 

  

 حكم الم ادى المضاف َّلى مضاف لياء المتكلم:
مضافااَإل َاسمَ خرمَواالسمَاآلخرَكدانَمضدافااَإلد َيداءَ*َإذاَكانَالمناد َ

َالمتكلممَفالَيجوزَفيَياءَالمتكلمَإالَأنَنثبتااَمةتوحةَأوَساكنة.
َ:َياَغالمَغالميمَفيجوزَفيَغالميَوجاان:مثالها
َبالةتحة.َ-  غالميَباإلسكانمَوغالمي 

َإالَإذاَكانَالمضاف:َابنَأممَأوَابنَرممَفيجوزَفي َأربعََلغات:
:َأنَنحذفَالياءَمعَفتالَالميممَفيقان:َياَابنَأم مَياَابنَرم مَومن َ ونَاألولى

َ.[94]ط :ََ ﴾ يَا اْبَن أُمك اَل تَأُْخْي بِِلْحيَتِن ﴿:َتعال  َ
 أداوَنداءَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. يا
 مناد َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَو وَمضاف. ابن
فَإلي َمجدرورَبكسدروَمقددرومَمندعَمدنَظاور داَالةتحدةَالتديَمضا أم

َجاءتَلقلبَالياءَألةاامَوحذفتَاأللفَتخةيةاا.

.الثا ية مَوياَابنَرم   َأ م   َ:َأنَتحذفَالياءَمعَكسرَالميممَفيقان:َياَابن 
 حرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمأداوَنداء يا
 الةتحةَالظا روَو وَمضاف.مناد َمنصوبمَورالمةَنصب َ ابن
ٌ  أم ورالمةَجرهَالكسدروَمقددرومَمندعَمدنَظاور داََممضافَإلي َمجرور ٌ 

اشتغانَالمحنَبحركةَالمناسبةَو دوَمضدافمَواليداءَالمحذوفدةَتخةيةاداَ
َمضافَإلي .

ي.الثالثة َ:َأنَتثبتَالياءَالساكنةَمعَالميممَمثن:َياَابنَأم  
 محنَل َمنَاإلرراب.َأداوَنداءَحرفَمبنيَرل َالسكونَال يا

                                                 
اَإل َياءَالمتكلمَوجبَإثباتَاليداءَإل َأن َإذاَكانَالمناد َمضافاََ–فيَالبيتينََ–يشيرَابنَمالكَ( 1)

يَابنَأمَوابنَرممَفتحذفَالياءَمناماَلكثدروَاالسدتعمانمَويشديرَإلد َفي َساكنةَأوَمةتوحةَإالَف
 أن َإذاَحذفتَالياءَجازَتعوياَالتاءَرنااَساكنةَأوَمةتوحة.
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 و وَمضاف.َممناد َمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو ابن
ورالمددةَالجددرَكسددروَمقدددروَرلدد َمدداَ بددنََمأم :َمضددافَإليدد َمجددرور أمي

الياءمَو وَمضافمَوالياء:َضميرَمتصنَمبنيَفيَمحنَجرَمضدافَ
َإلي .

امَوياَابنَالرابعة ا.:َأنَتقلبَالياءَألةاامَفيقان:َياَابنَأم  َرم 
 مبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمَحرفأداوَنداء يا
 ألن َمضاف.َ؛مناد َمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو ابن
مضددافَإليدد َمجددرورَبكسددروَمقدددروَرلدد َمدداَ بددنَاليدداءَالمنقلبددةَألةاددامَ أما

َوالياءَالمنقلبةَألةاا:َضميرَمتصنَفيَمحنَجرَمضافَإلي .

 ى:أحكام تابع الم اد
َمددنَالنعددتَوالعطددفَبنوريدد َرطددفَالبيددانَورطددفَ *َونعندديَبددالتوابعَكددالًّ

ألناداَتتبدعَمداَ بلاداَفديَحركتاداََ؛النس مَوالتوكيدمَوالبدنمَو دَسدميتَبدالتوابع
َاإلررابية.

 قال ابن مالك: 
ْعووَراِب اأْلَْسووَماَء اأْلَُولْ   يَتْبَووُع  ِوون اإْلِ

 
  َْعووووووْ  َوتَْوِكيووووووْد َوَعْفووووووْف َوبَووووووَدلْ  

 
لكنَيحدثَفديَبعداَاألحيدانَأنَيكدونَالمتبدوعَمبنيًّدامَوأنَتكدونَحركدةَو

بناه َتختلفَرماَيستح َمنَالحركاتَفيماَلدوَكدانَمعربادامَوذلدكَنحدوَالمنداد َ
المةردمَوالنكروَالمقصودومَفقدَرأيناَأنامداَيبنيدانَرلد َالضدممَوأنَمحلامداَ دوَ

َالنصبمَوفيَ ذهَالحالةَيردَالسؤانَالتالي:
َءَيتبعَالتابعَمتبور ؟َأيتبع َرل َاللةظ؟َأمَرل َالمحن؟رل َأيَشي

وسوفَنقس م َ سمين:َالقسدمَاألون:َإذاَكدانَالمنداد َمنصدوباا.َوالثداني:َإذاَ
 كانَالمناد َمبنيًّا.

َ* القسم األول: َّيا كان الم ادى م صوبًا:
َإذاَكانَالمناد َمنصوباامَفةيَتابع َحكمان:

َ:َوجوبَالنصبَفيَحالتين:األول
َإذاَكانَالتابعَمضافاامَنحوَ ولك:َياَأباَالحسنَصاحبنا.َ-أ
 أداوَنداءَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. يا
َمألند َمدنَاألسدماءَالسدتةَ؛مناد َمنصوبمَورالمةَنصدب َاأللدف أبا

 و وَمضاف.
 جرَالكسروَالظا رو.المضافَإلي َمجرورَورالمةَ الحسن
ندا:ََمورالمةَنصب َالةتحدةمَو دوَمضدافَصاحب:َنعتَمنصوب صاحبنا

َضميرَمتصنَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَجرَمضافَإلي .

فااَبَ)أن(مَمثن:َياَأباَرليَوالصدي َ َ-ب َ.إذاَكانَمعر 
 أداوَنداءَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. يا
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ألن َمدنَاألسدماءََ؛مناد َمضافَمنصوبمَورالمةَنصب َاأللف أبا
 الستة.

 مضافَإلي َمجرورمَورالمةَجرهَالكسروَالظا رو. رلي
الواو:َحرفَمبنيَرل َالةتالَالَمحدنَلد َمدنَاإلردرابمَراطةدةمَ والصدي 

الصدددي :َمعطددوفَرلدد َ)أبددا(َمنصددوبَورالمددةَنصددب َالةتحددةَ
َالظا رو.

َ.(1):َوجوبَبناءَالتابعَرل َالضمَفيَحالتينالثا ن
مَمثن:َياَأباَالحسنَ-أ َرلي.َإذاَكانَبدالا

 سب َإرراباا. ياَأباَالحسن
َبدنَمبنيَرل َالضم. رلي

َمثن:َياَأباَرليَوخالد .َمإذاَكانَمعطوفااَمجردااَمنَ)أن(َ-ب
 خالد:َمعطوفمَمبنيَرل َالضم.

َ* القسم الثا ن: َّيا كان الم ادى مب ياا:
َوإذاَكانَالمناد َمبنيًّاَجازَفيَتابع َأربعةَأحكام:

و وَكنَتابعَأضديفَمجدردااَمدنََمبعااَلمحنَالمناد ماَيجبَنصب َتَاألول:
َ)أن(.

َ:َياَزيدَصاحبَرمرو.مثال ال ع 
َ:َياَزيدَأباَربدَ .مثال عفف البيان

َياَتميمَكلام.مثال التوكيد: 
 أداوَنداءَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. يا
 مناد َمبنيَرل َالضمَفيَمحنَنصب. زيد

 تبعااَلمحنَ)زيد(َو وَمضاف.نعتَمنصوبَ صاحب
َمضافَإلي َمجرورَورالمةَجرهَالكسروَالظا رو. رمرو

َوكذاَالقونَفيَرطفَالبيانَوالتوكيد.
:َمدداَيجددبَرفعدد َتبعادداَللةددظَالمندداد مَو ددوَتددابعَ)أياددامَأيتاددامَاسددمَالثووا ن
َ.(2)اإلشارو(
َرأو.أيااَالرجنمَوياَأيتااَالمرأومَوياَ ذاَالرجنمَوياَ ذهَالمياَمثن:َ

 حرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمأداوَنداء يا
 :َمناد َمبنيَرل َالضممَو) ا(َزاهدوَللتنبي .أيَ  أياا

ألناداَ ديََ؛:َأيمَمرفوردةمَورالمدةَالرفدعَالضدمةَالظدا روـلدَةصة الرجن
َالمقصودوَبالنداء.

                                                 

مَزيددَ َامَنحو:َيداَرجدنَ  َإذاَكانَمةردَارطفَالنس َوالبدنَفيَحكمَالمناد َالمستقنمَفيجبَضمَُّ( 1)
امَنحدو:َيداَزيددَأبداَيجبَنصب مَإنَكانَمضدافاَمَكماَيجبَالضمَلوَ لت:َياَزيدمَووزيدَ َياَرجنَ 
 .3/267 .َينظر:َشر َابنَرقين:ََ مَوياَزيدَوربدَ َربدَ 

شدر ََ:ذكرَابنَرقينَفيَنعدتَ)أي(َأنَالجمادورَأوجبدواَرفعد مَوأجدازَالمدازنيَنصدب .َينظدر( 2)
 .3/269ابنَرقين:َ
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اَصددبَتبعادداَللةددظَالمندداد مَوالن:َمدداَيجددوزَفيدد َالوجاددانمَالرفددعَتبعاددالثالووث
َلمحل مَو وَنوران:

:َأنمَويكونَفيَاألسماءَالمشتقةَإل َمعمولاامَـالنعتَالمضافَالمقترنَبَ-أ
َ.الخل َ َنحو:َياَخالدَالحسنَ 

َأداوَنداءمَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َيا
 مناد َمبنيَرل َالضمَفيَمحنَنصب. خالد
اَلمحلد مَو ددوَالددمَوالنصدبَتبعاددنعدتَيجدوزَفيدد َالرفدعَتبعداَللةددظَخ الحسن

 مضاف.
َمضافَإلي َمجرورَورالمةَالجرَالكسروَالظا رو. الخل 
امَسواءَأكدانَنعتادَ-اَبالمضافاَوالَشبياَاأي:َليرَمضافاَ-اَإذاَكانَمةردَاَ-ب
َ)أن(.َـاَباَمقترناَامَأمَرطفَبيانمَأمَمعطوفاَأمَتوكيدَا

َ:َياَفاطمةَالمحافظة.مثال ال ع  -
َ:َياَأحمدَالمتنب .لبيانمثال عفف ا -
َأجمعونَوأجمعين.َ:َياَجنودَ مثال التوكيد -
َ:َياَفقيرَوالمسكين.مثال عفف ال س  -
 أداوَنداءَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب يا

 مناد َمبنيَرل َالضمَفيَمحنَنصب. فاطمة
َ. نعتَيجوزَفي َالرفعَرل َلةظَفاطمةمَوالنصبَرل َمحل المحافظة

َبقول :َابن مالكوإل َماَسب َيشيرَ
ووويِ  عَ ابِ تَووو  لْ أَ  ونَ دُ  افِ َضوووالمُ  م ِ ي الضك
 

َ ا كَ بً ْصووو َ  هُ ْمووو ِ لْ أَ     1)لْ يَوووا الحِ يَ  دُ ْيووو َ أ

 
 الَ عَواجْ وَ  بْ ِصوا ْ  وِ أَ  عْ  َوارْ  امُ وَ ا سِ مَ وَ 
 

 الَ دَ بَوووووووووووووا وَ قً َسووووووووووووو َ  ل   قِ تَ ْسووووووووووووومُ كَ  
 

 اقَ ِسوووا  ُ َمووو لْ أَ  وبَ حُ ْصووومَ  نْ ُكووويَ  نْ َِّ وَ 
 

  2)ىقَوووووتَ  ْ يُ  عْ ْ ووووورَ وَ  انِ َهوووووجْ وَ  يوووووهِ فِ  ِ  

 
 هْ فَ ِصوووو دُ ْعووووبَ  لْ أَ  وبُ حُ ْصووووا مَ َهوووويُّ أَ وَ 
 

 هْ  َوووورِ عْ ي المَ ى يِ دَ لَوووو عِ  ْ الرك بِوووو مُ  َ ْلوووويَ  
 

 دْ رَ ي وَ يِ ا الكوووووووووووَهووووووووووويُّ ا أَ يَ َهووووووووووويُّ أَ وَ 
 

  3)دْ رَ ا يُووويَ ى َهووووَ َسوووبِ  ي   أَ  فُ ْصووووَ وَ  

 
َ َكووووو ة  ارَ َشوووووو َِّ يُ وَ  ووووو ِووووو ي   أ  هْ فَ ن الص ِ
 

  1)هْ  َووورِ عْ المَ  يووو ُ فِ ا يُ َهوووكُ رْ تَ  انَ َكووو نْ َِّ  

َ

                                                 
د َالمضمومَغيرَمصاحبَلحلفَوالالمَتابعَالمناكانَيشيرَابنَمالكَفيَ ذاَالبيتَإل َأن َإذاَ( 1)

 وجبَنصب مَنحو:َياَزيدَصاحبَرمرو.
َ::َأنمَوكدانَرطدفَنسد َجدازَفيد َوجادانـاَبداَمعرفدةَمقترناديشيرَإلد َأنَالتدابعَإذاَكدانَمةدردَا( 2)

 الرفعَوالنصب.
أنمََـ:بددَ نَمحلددويشدديرَإلدد َأنَ)أي(َالَتوصددفَإالَباسددمَجددنرمَأوَاسددمَاإلشددارومَأوَبموصدد (3)

 اَللمازني.رفع َرندَالجماورَخالفاَويجبَ
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َماَيعط َفي َالتابعَحكمَالمناد َالمستقنمَوذلكَفيَحالتين:َالرابع:
َمَمثن:َياَسعيدَخلين.إذاَكانَبدالَاَ-أ
َ.بدنَمنَسعيدمَمبنيَرل َالضمَكماَلوَكانَمناد َمستقالًَّ خلين
َأباَربدَ .َومثال :َياَرليَََُّ
ََبنةس .منصوبَكماَلوَكانَمناد َمستقالًَّ أبا

َاَمنَ)أن(مَمثن:َياَرليَوخلين.اَمجردَاإذاَكانَمعطوفاََ-ب

 اليعمال : يد * حكم يا  يد 
امَفدداألون:َيكددونَغيددرَمضددافمَوالثدداني:َإذاَتكددررَالمندداد َالمةددردَمضددافاَ

َاَيجبَنصب مَأماَاألون:َفةي َوجاان:يكونَمضافاَ
مَالدديعمالتَ َزيدددَ َمَيدداَزيدددَ ا َمةددردَايرهَمنددادَا:َرلدد َتقدددالوجووه األول: الضووم

َوالنصبَفيَالثانيَرل َأن َمناد َسقطَحرفَنداه مَأوَرطفَبيانمَأوَمةعوالَا
َبتقدير:َأرني.

َالدديعمالتَيدداَزيدددَ َيدداَزيدددَ َ:وذلددكَرلدد َأندد َاألصددنالوجووه الثووا ن: ال صووب: 
الدديعمالتمَأي:َرلدد َأندد َمندداد َمضددافمَحددذفَالمضددافَإليدد مَثددمَاختلددفَفدديَ

َالمحذوفَرل َرأيين:
 ددانَسدديبوي :َأنَ)الدديعمالت(َالتدديَحددذفتَ دديَالتدديَبعدددَ)زيددد(َاألخيددرومَ

اَوأ حمنا دداَبددينَالمضددافَاألونَيدداَزيدددَالدديعمالتمَثددمَأخددذناَزيدددَاَ:فصددارت
َفحذفناَمنَالثانيَلداللةَاألونَرلي .َموالمضافَإلي 

َي.َبينَالمضافَوالمضافَإلي َب جنبرلي :َب نَفي َفصالاََدَ ورَ *َ
َو انَالمبرد:َإنَ)اليعمالت(َاألول َ يَالمحذوفةمَلداللةَالثانيةَرلياا.

:َبد نَ ددذاَندادرَو ليددنمَفالحدذفَمددنَاألونَلداللدةَالثددانيَرليد َنددادرمَدَ ورَ *َ
َولمَي تَبتخريجَجديد.َموير َابنَ شامَضعفَالتخريجين

 قال ابن مالك:
 «ِس وْ األَ  دَ عْ َسوووو دُ عْ َسوووو» وِ ْحوووون  َ  ِوووو
 بْ ِصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتَ  ْ يَ 
 

 بْ ِصوووووو تُ الً وك أَ  حْ تَ اْ وووووووَ  مك ُضوووووووَ  ان  ثَوووووو 
 

                                                                                                                            
يشيرَإل َأنَاسمَاإلشاروَنحوَ)أي(َفيَاحتياج َإل َنعتمَو ذاَالنعتَيجبَرفع َإنَجعنَاسمَ( 1)

 يجبَرفع .َةاإلشاروَوصلةَلنداءَماَبعدهمَفإنَيجعنَوصل
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  وا د:
فدإنَكدانََ؛أوَرطدفَبيدانَممَأوَرطفَنس امَأوَبدالَاالتابعَإماَأنَيكونَنعتاَ

َفاوَإما:َمانعتاَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

ََََََََ
والَفدرقَبدينَأنََمَفحكم َحكمَالمناد َالمستقنَبنةس إذاَكانَالتابعَبدالَاَ-2

َا.اَأوَمبنيًَّيكونَالمتبوعَمنصوباَ
َياَأباَالحسنَرليمََوياَأباَبكرَربدَ .َثال األول:م

َياَسعيدَخلينمَياَسعيدَكرز.َمثال الثا ن:
 أداوَنداءَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. يا

 مناد َمبنيَرل َالضم. سعيد
َألن َي خذَحكمَالمناد َالمستقن.َ؛بدنَمبنيَرل َالضم خلين
َ

اَغيرَأنَيكونَمضافاََ-
فاناَيجبَ، أنَـمقترنَب
َسواءَكانَالمتبوعَمنصب 
َا.معرباََوامَأمبنيًَّ

ياَزيدَصاحبَمثانَاألون:َ
 .رمرو

مثانَالثاني:َياَأباَالحسنَ
 نا.صاحب َ

َـاَبرناَتاَمقأوَيكونَمضافاَ
فيجوزَفي َوجاان:َ.َأن

َوالنصب.َ-امعرباََالرفع
َمثال :َياَخالدَالحسنَ 

 .الوج َ 
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َإماَأنَيكون:َإذاَكانَرطفَنس مَو وَ-3
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َإذاَكانَرطفَبيانَفإماَأنَيكون:َ-4
َ
َ
َ
َ
نحددو:َيدداَتمدديمَأجمعددونََ-مثددنَحكدمَالعطددف-وحكدمَالتوكيدددَحكددمَالصددةةََ-5

 وأجمعين.
 مبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.حرفَأداوَنداءَ يا
 مناد َمبنيَرل َالضم. زيد

صاحبَ
 رمرو

مدروَمضدافَإليد َصاحب:َرطفَبيانَمنصدوبَو دوَمضدافمَور
َمجرورَورالمةَجرهَالكسرو.

َأن:َـحكمَتابعَالمناد َالمحل َبَ-6َ
أنَإنَكدانَبواسدطةَأيمَأوَبواسدطةَاإلشداروَتبعد ََـوتابعَالمناد َالمحل َبد

نحددو:َيدداَأيادداَالرجددنَالكددريممَويدداَ ددذاَالغددالمََمافدديَلةظدد مَإذاَكددانَالتددابعَمةددردَا
َالرشيد.
َمَوالمشب َبالمضاف:أيَالمضافَ؛حكمَالتابعَالمعربَ-7

وحكمدد َاإلرددرابمَمثددن:َيدداَخالدددَربدددَ ...َمضددافمَومثددن:َيدداَسددليمَالعلددمَ
َأخي...َشبي َبالمضاف.

الَبمداَإالَيوصفَاسمَاإلشاروَإالَبمداَفيد َأنمَوالَتوصدفَأيَأوَأياداََ-8َ
َوياَ ذاَالرجنمَوياَ ذهَالمرأو.َمفي َأنمَنحو:َياَأيااَالرجنمَوياَأيتااَالمرأو

 بن مالك:قال ا
ووويِ  عَ ابِ تَووو  لْ أَ  ونَ دُ  افِ َضوووالمُ  م ِ ي الضك
 

َ ا كَ بً ْصووو َ  هُ ْمووو ِ لْ أَ     1)لْ يَوووا الحِ يَ  دُ ْيووو َ أ

 
 الَ عَواجْ وَ  بْ ِصوا ْ  وِ أَ  عْ  َوارْ  امُ وَ ا سِ مَ وَ 
 

  2)الَ دَ بَووووووووووا وَ قً َسوووووووووو َ  ل   قِ تَ ْسوووووووووومُ كَ  
 

                                                 
لدالمَاَغيدرَمصداحبَلحلدفَوايشيرَفيَ ذاَالبيتَإل َأنَتابعَالمناد َالمضمومَإذاَكدانَمضدافاَ( 1)

 وجبَنصب .
أنََـإشدداروَإلدد َأنَالمضددافَسددو َالمددذكورَيجددوزَرفعدد َونصددب مَو ددوَالمضددافَالمصدداحبَلدد( 2)

 والمةرد.

 : له حالتان ،: ألـا بمقتر ً 
َاَفيجبأنَيكونَالمتبوعَمعرباََ-أ

َنصبَالمعطوفمَمثن:َياَأباَرلي
 والصدي .

َاَفيجوزيكونَالمتبوعَمبنيًََّأنَ-ب
َالرفعَوالنصبمَفنقون:َياَفقير

 مَبالضمَأوَالنصب.والمسكينَ 

َ: ألـغير مقترن ب
سواءََمفل َحكمَالمناد َالمستقن

َا.مبنيًََّماَأأكانَالمتبوعَمعرباَ
َ.األون:َياَأباَرليَوخالدَ َ*َمثان
مَمثانَالثاني:َياَرليَوخلينَ و*َ

  .َوياَرليَوربدَ 

 من: أل امجردً 

اَلمحنَيجبَنصب َتبعاَ
 المناد .

َمثال :َياَزيدَصاحبَ 
 رمرو.

 : ألـب امقتر ً 
َيجوزَفي َالرفعَوالنصب.
 .مثال :َياَأحمدَالمتنب َ 
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 اقَ ِسوا  ُ مَ  «لْ أَ » وبَ حُ صْ مَ  نْ كُ يَ  نْ َِّ وَ 
 

 ىقَووووووتَ  ْ يُ  عْ ْ وووووورَ وَ  انِ َهووووووجْ وَ  يووووووهِ فِ  ِ  

 

 الخالصة:
َ.امَأوَمقدرَاا:َ وَطلبَاإل بانَبحرفَمنَحروفَالنداءَظا رَاال داء

َأحرفَالنداء:َيامَوامَأمَأيمَأيامَ يامَ .
َيحذفَحرفَالنداءَويقدرَالمحذوفَ)يا(َويعرفَذلكَمنَالسياق.

ينقسمَالمناد َإل َ سمين:َمعربَو وَثالثة:َالمضافمَوالشبي َبالمضافمَ
َغيرَالمقصودو.والنكروَ

َمبني:َو وَالعلمَالمةردمَوالنكروَالمقصودو.
َالمناد َالمضافَإل َياَءَالمتكلم:

َ.مَياَغالمَ مَياَغالمَ إماَمحذوفَالياء:َفةي َثالثَلغات:َياَغالمَ  •

 ا.مَياَغالمَ يَ ا:َياَغالميمَياَغالمَ وإماَبإثباتااَفةي َثالثَلغاتَأيضَا •

وأربعَبإبددانَاليداءََمتَالمذكوروالسَ:رندَنداءَ)أبَوأم(َفي َرشرَلغات •
 مَياَأبتامَياَأبتي.مَياَأبتَ مَو ي:َياَأبتَ تاءَا

 المناد َالمضافَإل َمضافَإل َياءَالمتكلم: •

َ.َغالميَ َفي َلغتانَ ي:َياَغالمَغالميمَوياَغالمَ 
َمَفةي َأربعَلغات:مَابنَرمَ إالَإذاَكانَالمضافَابنَأمَ 

َا.مَ ياَابنَأ ََ–4َي.َاَابنَأم َ يَ-3.َياَابنَأم َ َ-2.َياَابنَأمَ َ-1
َأماَتابعَالمناد :
َاَوجبَنصب َفيَحالتين:*َفإنَكانَمنصوباَ

َا.إذاَكانَمضافاَ -1
 أن.َـاَبإذاَكانَمعرفاَ -2

َويجبَبناؤهَفيَحالتين:
َ.إذاَكانَبدالَا -1
 اَمنَأن.اَمجردَاإذاَكانَمعطوفاَ -2
َاَجازَفي َأربعةَأوج :وإذاَكانَمبنيًَّ*َ
َلمجردَمنَأن.وجوبَالنصبمَو وَالمضافَا -1
 وجوبَالرفعمَو وَتابع:َأيمَأيتاامَاسمَاإلشارو. -2
وإذاَكدانََم:َأنـماَيجوزَفي َالوجاانمَو وَالنعدتَالمضدافَالمقتدرنَبد -3
 ا.مةردَا

 ي خذَحكمَالمناد َالمستقن: -4
َ.إذاَكانَبدالَا -
َاَمنَ)أن(.اَمجردَاإذاَكانَمعطوفاَ -

* * *
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 الترخيم
َنَ)رخم(َالشيءَإذاَسان.مَم:َالتساينَواللينَوالتر ي لغةَالترخيم

َ.(1)اَرل َوج َمخصوص:َحذفَ خرَاالسمَتخةيةاَو ن اصفالح ال حويين
إالَأنَيضدطرََ-و دوَحدذفَ خدرَالمنداد -والترخيمَالَيكدونَإالَفديَالندداءَ

َ.(2)شاررمَوإنماَكانَذلكَفيَالنداءَلكثرت َفيَكالمام
َ﴿ودَ درأ:َرنَابنَربارَأن َ ينَل :َإنَابنَمسعَيو يَتسميةَ ديمةمَورو

َفقان:َماَكانَأشغنَأ نَالنارَرنَالترخيم.َ[77]الزخرف:َ﴾ياَمان
الترخيمَ ناَ دوَأنَبعداَأصدواتَأ دنَالندارََنَ سَ وير َبعضامَأنَالذيَحَ 

َتتناسبَمعَرجز مَرنَنط َبعاَالحروف.

 شروف الترخيم:
دالمناد َالذيَيرادَترخيم َإماَأنَيكونَمختومَا اَاَبالتاءمَأوَالَيكدونَمختوما

واشددترطواََماَرامددةَلتددرخيمَالمندداد َبنوريدد باددامَو دددَاشددترطَالنحدداوَشددروطَا
َاَخاصةَللمناد َالمقترنَبالتاء.شروطَا

  أما الشروف العامة،  هن: 
اَأمَنكروَمقصودومَنحدوَ ولدكَسواءَأكانَرلمَاَمأنَيكونَالمناد َمعرفةَ-1

َفدديَجعةددر:َيدداَجعددفمَوفدديَزينددب:َيدداَزيددنمَنحددوَ ولددكَلصددديقك:َيدداَصددا َال
مَتجالرَالخبيثمَوالَيصالَترخيمَالنكروَغيدرَالمقصدودومَنحدوَ ولدك:َيداَرجدنَ 

َاَبعين .مَفشذَياَصا .َإذاَكنتَالَتقصدَواحدَاوياَصاحبَ 
:َفددالَيددرخمَالمسددتغاثمَنحددو:َ ولددك:َيدداَ(3)اأالَيكددونَالمندداد َمسددتغاثاََ-2

َمَوياَ َللمسلمين.جعةرَتل َ
َ؛مندددوبمَنحددو:َواجعةددراهأنَيكددونَالمندداد َغيددرَمندددوب:َفددالَيددرخمَالَ-3

َوذلكَألنَالمندوبَيحتاجَإل َ ل َصوتَإلظاارَالتةجعمَوالترخيمَينافيَذلك.
مَالمضددافمَنحددو:َربدددَ مَخَ رَ أنَيكددونَالمندداد َغيددرَمضدداف:َفددالَي ددَ-4

وردددمَتددرخيمَالمندداد َالمضددافَمددذ بَالبصددريينمَوأجددازَالكوفيددونَتددرخيمَ
َواستدلواَبقونَالشارر:َم المضافمَويكونَالحذفَفيَ خرَالمضافَإلي

دددَنَُّك دددف ََدَ ع دددبَ َت َالَ َوَ رَ اَر دددب دددأ َ دددَنَ اب  َوتَرَ ح 
َ

ددددددَ دددددددَ َوه َرَ دَ ي َس  َيددددددبَ جَ ي َف ََيَميتددددددةَتار 
َ

فاألصنَ)أباَرروو(َفحذفَرجزَماَأضيفَإلي َالمناد َ)و(َو وَجاهزَرندَ
َ.(4)الكوفيينَومنع َالبصريون

                                                 
 .18المصبا َالمنير:َصَ( 1)
 .2/239انظر:َالكتاب:َ( 2)
َاَبالالمَنحوَ ونَالشارر:أجازَابنَخروفَترخيمَالمستغاثَإذاَكانَمقترناَ( 3)

دددددددل َكَ  دددددددَادَتن ددددددد َمَ ادَ اَن دددددددم  َمَ اَ نَ م 
َ

دددددداَي ددددددن ددددددل َ  ََ  ََيمَ ت ددددددي َاَل َي ددددددَ َانَ اَلم 
َ

 (َحيثَرخمَالمستغاثَب َوفي َالالممَو وَضروروَأوَشاذ.فالشا دَفيَ ول :َ)ياَلمانَ 
مَو ددَذكدرَسديبوي 2/184َمَوشدر َالتصدريال:4/56وردَ ذاَالبيتَفيَكتابَأوضالَالمسالك:َ( 4)

مَوالَيكدونَفديَوصدفمَو ددانَرلدمَأنَالتددرخيمَالَيكدونَفديَمضدافَإليدد اوَ:فديَشدرطَالمدرخم
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التركيبَاإلسدناديَنحدو:ََمخَ رَ فالَي ََمااَإسناديًَّأنَيكونَغيرَمركبَتركيباََ-5
َامَوبرقَنحره.رًَّت بطَشَ 

 الشروف الخاصة بالم ادى المجرد من التاء:
َاَخاصة:اَمنَالتاءَفقدَذكرَالعلماءَل َشروطَاإذاَكانَالمناد َمجردَا

دد -1 اَمثددن:َجعةددرمَوزينددبمَوالَيصددالَتددرخيمَالنكددروَغيددرَأنَيكددونَرلما
َالمقصودو.

ذفَمند َالحدرفَاألخيدرَفدإذاَحدَمأنَيكونَرلد َأكثدرَمدنَثالثدةَأحدرف -2
بقيَرل َثالثةَأحرفمَو يَأ نَماَيكونَفيَاالسمَالمتمكنمَفالَيصالَ

 ألنااَثالثةَأحرف.َ؛ترخيمَنحو:َسعدمَرجب

امَفددالَيصددالَتددرخيمَيدداَاَرلدد َالضددم:َبدد نَيكددونَمةددردَاأنَيكددونَمبنيًّدد -3
مَالمركدبَاإلسدناديمَويجدوزَتدرخيمَخَ رَ محمدانمَوالَياَمحمدونمَفالَي َ

 زجيَبحذفَرجزهَتقون:َياَبعنمَفيَبعلبك.المركبَالم

 ترخيم الم ادى المختوم بالتاء:
َ نددوامَوالَيقصدددَبدداإلطالقَ ندداَكترخيمدد َمطلقاددَإذاَخددتمَاالسددمَبالتدداءَصددالَ 

دنكروَغيرَمقصودومَبنَالمقصودَسواءَأكانَرلمَا اَاَلمؤنث:َمثن:َفاطمةمَأمَرلما
ياَنا ةمَأمَأنَيكدونَأ دنَلمذكرمَمثن:َحمزومَأمَنكروَمقصودومَمثن:َياَجاريةمَ
َمنَأربعةَأحرفمَنقونَفيَترخيمَفاطمة:َياَفاطم.

 قال ابن مالك:
 ىادَ  َوووووالمُ  رَ َِخووووو فْ يِ ا اْحووووويًموووووخِ رْ تَ 
 

  1)اادَ عَ ا ُسووووَعوووودَ  نْ يمَ ا،  ِووووعَ ا ُسوووويَووووكَ  

 
 اَمووووو ل ِ ن ُكوووووا  ِوووووقًووووولَ فْ مُ  هُ ْ ووووو َ و ِ جَ وَ 
 

  2)اَمووووخ ِ رُ  دْ ي قَوووويِ الكووووا، وَ الَهووووبِ  ثَ   ِووووأُ  

 
 الَ ُظوووووواحْ وَ  دُ ْعووووووبَ  مُ رْ   ِووووووا وَ هَ  ِ يْ َحووووووبِ 
 

  3)الَ َخوو دْ ا قَووالَهوو مِ يِ َهوو نْ ا ِمووَموو يمَ خِ رْ تَوو 

 
 مْ لَووووووعَ الْ  قُ وْ ا  َووووووَموووووو َ  نك اعِ بَوووووو الرُّ الك َِّ 
 

 مْ تِ ُمووووووووووو اد   َ ْسووووووووووَِّ وَ  ة  ا َ َضووووووووووَِّ  ونَ دُ  
 

 م:َّعراب المرخ  

                                                                                                                            
ا؛َألند َبمنزلدةَالمضدافَإليد مَوالَتدرخمَالمنددوب؛َاَب َإذاَكانَمجرورَاا:َوالَترخمَمستغاثاَأيضَا

م2/240َألنَرالمت َمستعملةمَفإذاَحذفواَلمَيحملواَرلي َمعَالحدذفَالتدرخيممَانظدر:َالكتداب:َ
وشددر َالكافيددة:َم2/184َمَوشددر َالتصددريال:4/56َوانظددرَ ددذهَالشددروط:َأوضددالَالمسددالك:َ

1/394. 
إل َتعريفَالترخيممَوأن َحذفَأواخرَالكلمَفيَالندداءمَنحدوََ–فيَ ذاَالبيتََ–يشيرَابنَمالكَ( 1)

  ولك:َسعاَفي:َياَسعاد.
داَبالتاءَجازَترخيم َمطلقاَيشيرَإل َأنَاالسمَإذاَكانَمختومَا( 2) اَنحدوَ)فاطمدة(َأمَامَسواءَكدانَرلما

 غيرَرلمَنحوَ)جارية(.
إل َالقسمَالثانيمَو وَاالسمَالمجردَمنَالتاءمَفدذكرَأند َالََ–والذيَيلي ََ–رَفيَ ذاَالبيتَيشي( 3)

ديرخمَإالَبثالثةَشدروط:َأحدد ا:َأنَيكدونَرباريًّد امَوالثالدث:َإالَيكدونَامَوالثداني:َأنَيكدونَرلما
 ا.اَإضافةَوالَإسنادَامركباَ
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 إلررابَالمرخمَلغتان:
فيعامدنََمحدرفبَرل َارتبارَأن َلمَيحدذفَمند َرَ عَ لغةَمنَالَينتظرمَي ََ-1

في:َياَجعةدرمَويداََممَوياَحارَ بماَيستحق َمنَالبناءَرل َالضممَفنقون:َياَجعفَ 
َحارث.
َإلررابَنحو:َياَجعفَالَتصاحبَالخبيث...نقون:َ
 .الَمحنَل َمنَاإلررابَمأداوَنداءمَحرفَمبنيَرل َالسكون يا

 مناد َمبنيَرل َالضممَو ذهَالضمةَحادثةَللبناءَبعدَالترخيم. جعف
َال

 تصاحب
َال:َنا يددةَحددرفَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددراب.

َتصاحب:
فعددنَمضددارعَمجددزومَبعدددَالَالنا يددةمَورالمددةَالجددزمَالسددكونمَ

 اَتقديره:َأنت.والةارنَضميرَمستترَوجوباَ
َمةعونَب َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. الخبيث

هَالكلمدةَصدارَ خر داَ دوَوتسم َ ذهَاللغةَلغدةَمدنَالَينتظدرمَأيَكد نَ دذ
َاَوتجا لناَماَحذف.الةاءَمنَجعةرمَفك ن َلمَيحذفَشيهاَ

لغةَمنَينتظرمَو يَأنَيبق َ خرَالمرخمَبعدَالحذفَرل َماَكانَرلي ََ-2
 بدنَالحددذفَمددنَضدمةمَأوَفتحددةمَأوَكسددرومَوك ننداَنالحددظَالحددرفَالمحددذوفمَ

َو ذهَاللغةَ يَاألشار.
َبالةتال.َمَ حَ ومثال :َياَأحمدمَيقان:َياَأ ََ

فياداََرَ ي دغ فيقصدَباالنتظارَالمتو فَرندماَبقيَمنَالكلمةَبعدَالحدذفمَفدالَي َ
َالَتامن.َا:َياَأحمَ ألنَماَحذفَمنااَك ن َموجودمَتقديرَاَ؛شيء
 حرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمأداوَنداء يا

خيمَفدديَمندداد َمددرخممَمبندديَرلدد َالضددمَرلدد َالدددانَالمحذوفددةَللتددر أحمَ 
 محنَنصب.

الَ
 تامن

َحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمنا يةال:َ
والةارددنََمالمَورالمددةَجزمدد َالسددكونَدفعددنَمضددارعَمجددزومَبعدد

َاَتقديره:َأنت.ضميرَمستترَوجوباَ

 قال ابن مالك:
 فْ يِ ا ُحووَموو -ف  يْ َحوو دَ ْعووبَ -  َ ْيوووَ  َ  نْ َِّ وَ 
 

  1)فْ ِلوووأُ  يوووهِ ا  ِ َموووبِ  لْ مِ عْ تَ اْسووو نَ اقِ بَوووالْ  َ  
 

 اَموووا كَ و ً يُ ْحووومَ  وِ ْ وووتَ  مْ لَووو نْ َِّ  هُ ْلوووعَ اجْ وَ 
 

  2)اَمووووم ِ ا تُ عً ْضوووووَ  رِ اآلخِ بِوووو انَ َكوووو وْ لَوووو 
 

                                                 
المحذوفمَفإند َيبقد َرلد ََيماَحذفَونوَ:َإذااألولىيشيرَابنَمالكَإل َأنَالمرخمَفي َلغتان:َ( 1)

 حركت َكماَلوَكانَ بنَالترخيم.
نَوَ ن داللغدةَالثانيدةَفديَالتدرخيمَو دي:َأنَيحدذفَالحدرفَاألخيدرَوالَي ََإلد َ-فيَ ذاَالبيت-يشيرَ( 2)

  َرل َالضم.ن بَ فيعامنَالحرفَاألخيرَكماَلوَكانَ وَ خرَاالسممَفي َ



ََ (220) 

 ايَوووو ودَ ُموووون ثَ  ِوووو لِ وك ى اأْلَ لَووووعَ  لْ قُوووو َ 
 

  1)ايَووون بِ ا ِ ى الثكووولَووون عَ ِموووا ثَ يَوووو وَ ُموووثَ  
 

 هْ مَ لِ ْسوووووووومُ ن كَ  ِوووووووو لَ وك اأْلَ  مِ  ِ تَووووووووالْ وَ 
 

  2)هْ مَ لَ ْسوووومَ ن كَ  ِوووو نِ يْ هَ جْ وَ اْلوووو  ِ و ِ َجوووووَ  
 

 أقسام المحيوف:
َالمحذوفَللترخيمَرل َثالثةَأ سام:

َامَو وَالغالبَكماَمثلنا.اَواحدَاأنَيكونَالمحذوفَحرفاََ-1
َرطَ بنَالحرفَاألخير:ت َشَ أنَيكونَحرفينمَولكنَي ََ-2
ألنَاأللددفَأصددليةََ؛فددالَيصددالَفدديَنحددوَ)مختددار(َمااَزاهدددَاأنَيكددونَحرفاددَ-أ

ََنقون:َياَمختا.ليستَزاهدومَفال

َ.مَنحو:َمنصورمَتقونَفيَترخيماا:َياَمنصَ أنَيكونَمعتالًََّ-ب
َا.أنَيكونَساكناََ-ـج
ألنَ بلد ََ؛أنَيكونَ بل َثالثةَأحرفَفماَفو اامَفدالَيصدالَفدي:َيداَسدعيدَ-د
َ.يفالَنقون:َياَسعَمحرفين
َ:مثال ما اكتمل   يه الشروف *
َمو ديَزاهددوَومعتلدةَوسداكنةَفاأللفَ)المد(َ بدنَالحدرفَاألخيدرمَ سلمان)

وكذلك:َياَمنصدورمََ.فنقون:َياَسلمَ َمفيجوزَحذفَالحرفينَمو بلااَثالثةَأحرف
َ.بذلكَيقان:َياَمسكَ َيَ م َ ياَمسكينَلمنَسَ َ:وكذلكَ.يقان:َياَمنصَ 

 قال ابن مالك:
 الَ ي تَوووويِ الكوووو فِ يِ اْحوووو رِ ِخوووواالَ  عَ َموووووَ 
 

ووووووووكَ ا مُ  ً اكِ ا َسوووووووو ًوووووووويْ لَ  يوووووووودَ  ِ  نْ َِّ    الَ م ِ
 

 ن ِووووو فُ ْلوووووالخُ ا، وَ دً اعِ َصووووو َ  ةً عَوووووبَ رْ أَ 
 

  3)نِفووووووقُ  حْ تْ ا  َووووووَمووووووهِ بِ  اء  يَوووووووَ  او  وَ  

َ
امَاَمزجيًّددأنَيكددونَالمحددذوفَكلمددةَبرأسدداامَوذلددكَفدديَالمركددبَتركيباددَ-3

نقدون:َيداََمنحو:َمعديَكربمَفنقونَفيَالتدرخيم:َيداَمعدديمَوكدذلك:َيداَسديبوي 
 .سيب

 قال ابن مالك:
 لْ قَوو، وَ ب  ككوورَ مُ  نْ ِموو فْ يِ اْحوو  َ ُجووعَ الْ وَ 
 

  4)لْ قَووووو  َ رْ ْمووووا عَ يَ ، وَ ة  لَوووومْ جُ  يمُ خِ رْ تَوووو 
 

                                                 
ينتظرَنقون:َ)ياَثمدو(َبدواوَسداكنةمَورلد َلغدةَلغةَمنَفعل َ(؛َثموديشيرَإل َاللغتينَفيَكلمةَ)( 1)

 والضمةَكسرو.ياءَالَينتظرَنقون:َ)ياَثمي(َبقلبَالواوَمنَ
د( 2) اَبتداءَالت نيدثَوجدبَترخيمد َرلد َلغدةَمدنَينتظدرَيشيرَابنَمالكَإل َأنَاالسدمَإذاَكدانَمختوما

منَالَينتظرَلهالَيلتبرَالمذكرَ:َياَمسلممَوالَيجوزَترخيم َرل َلغةَلمةالحرفمَفنقونَفيَمس
 بالمؤنث.

زاهددََيشيرَابنَمالكَإل َأن َ دَيحذفَمنَالمرخمَحرفانمَوذلكَإذاَكانَ بنَالحرفَاألخيرَمددَ ( 3)
 .(مختار)امَفإنَكانَغيرَزاهدَوالَرابعَأوَغيرَلينَلمَيجزَحذفَاللينَكماَفيَرابعَفصاردَا

المزجيمَويكونَذلكَبحذفَالعجزمَنقدونَفديَمعدديَإل َترخيمَالمركبََ-فيَ ذاَالبيتَ-يشيرَ( 4)
 كرب:َياَمعدي.
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َ*َإرراب:َياَفاطم:َ
َفي َوجاان:

مبنديَرلد َالضدمََمم:َمنداد َمدرخَ رل َلغدةَمدنَينتظدرمَنقدون:َيداَفداطمَ َ-1
َرل َالتاءَالمحذوفةَللترخيمَفيَمحنَنصب.

رلد َالضدمََمبنديَم:َمناد َمدرخمرل َلغةَمنَالَينتظرمَنقون:َياَفاطمَ َ-2
 فيَمحنَنصب.

* * * 
َ:الخالصة
َا.:َحذفَ خرَاالسمَرل َوج َمخصوصَتخةيةاَالترخيم

 شروف الترخيم:
َأوَنكروَمقصودو.َماأنَيكونَالمناد َمعرفة:َرلمَا -1
 ا.أنَيكونَالمناد َمستغاثاَ -2
 أنَيكونَالمناد َغيرَمندوب. -3
 أنَيكونَغيرَمضاف. -4
 ا.اَإسناديًَّأنَيكونَغيرَمركبَتركيباَ -5

َا.صالَترخيم َمطلقاََاَبالتاءمانَالمناد َمختومَاوإذاَك •
 اَأخر :ا(َفقدَاشترطَالعلماءَل َشروطَااَمنَالتاءَ)رلمَاوإذاَكانَمجردَا •
َا.أنَيكونَرلمَا -1
 أنَيكونَرل َأكثرَمنَثالثةَأحرف. -2
 اَرل َالضم.أنَيكونَمبنيًَّ -3

َفيَالمرخمَلغتان: •
َلغةَمنَينتظر.َ-أ
َلغةَمنَالَينتظر.َ-ب

َرل َثالثةَأ سام:والمحذوفَللترخيمَ
َا.اَواحدَاأنَيكونَالمحذوفَحرفاََ-1
أنَيكونَالمحذوفَحرفينمَ بنَاألخيرَمناماَحرفَزاهددَمعتدنَسداكنمََ-2

َ.وأنَيكونَ بل َثالثةَأحرف
َأنَيكونَالمحذوفَكلمةَبرأساا.َ-3

* * *
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 االستغاثة 
 تعريف:

َشقة.ينَرل َدفعَمعَ منَشدومَأوَي ََصَ :َ وَكنَاسمَنوديَليخل َ المستغاث

 أركان االستغاثة:
َ ي:َميتكونَأسلوبَاالستغاثةَمنَثالثةَأركان

والَيسددتعمنَفيادداَغير ددامَوالَبدددَمددنَأنَتكددونََمو دديَ)يددا(َمأداوَالنددداء -1
َمذكورو.

اَبددالمَأصددليةَمبنيددةَرلدد َالمسددتغاثمَأوَالمسددتغاثَبدد مَويكددونَمجددرورَا -2
منداد َوا دعَألنَالَ؛الالمَمعَالمستغاثَتَ حَ ت َاَفيَاألغلبمَوف َالةتالَوجوباَ

 مو عَالمضمرمَوالالمَتةتالَمعَالمضمرمَمثن:َ)ل مَولك(.

 اَبالمَأصليةَمبنيةَرل َالكسر.المستغاثَل مَويكونَمجرورَا -3

  فن أسلوب االستغاثة المان: ،و على يلك •
َكماَ لنا.َمليخلصَمنَالشدوَ(1)ستغاثَب مَو وَالمناد :َالمَالمَ األولى
َص.ذيَيناد َرلي َليغاثَويخل َستغاثَل مَو وَال:َالمَالمَ الثا ية

َدروكَياَ .أ:َياَ َللمسلمينمَأيَمثال
َستغاثَل .وأماَالالمَفيَ ولناَ)للمسلمين(َفمكسورومَو يَالداخلةَرل َالمَ 

 قال ابن مالك: 
 اَضوووفِ ى خُ ادً  َووومُ  مْ اْسووو يثَ غِ تُ ا اْسووويَ َِّ 
 

  2)ىـَ ضوووتَ رْ مُ لْ ا لَ يَوووا كَ وًحوووتُ فْ مَ  مِ الالك بِووو 

 
َلمستغاث:العفف على ا

 ماَأنَتتكررَ)يا(مَأوَالَتتكرر.إإذاَرطفَرل َالمستغاثَمستغاثَ خرمَف
يدداَخالدددمََو:َفددإذاَتكددررتَ)يددا(َلددزمَفددتالَالمَالمعطددوفمَفنقددون:َيدداَل َأوالً 

 صال َالدينَللمسلمين.ل َ
خالدددَ:َإذاَرطةددتَولددمَتتكددررَ)يددا(َكسددرتَالمَالمعطددوفمَفتقددون:َيدداَل َاثا يًوو

 صال َالدينَللمسلمين.ولَ 
 قال ابن مالك:

  َ رْ رك َكووو نْ َِّ  وفِ ُفوووعْ المَ  عَ َمووو حْ تَ اْ ووووَ 
 ا )يَووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

  3)ايَووتِ ا ْ  رِ ْسووكَ الْ بِ  كَ ِلووى يَ وَ ن ِسوو ِوووَ  

َ

َياَللمؤمنَللمظلوم.َ مويج لإلعراب:
 حرفَنداءَواستغاثةمَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. يا

رددرابمَالددالم:َحددرفَجددرَمبندديَرلدد َالةددتالَالَمحددنَلدد َمددنَاإل للمؤمن

                                                 
 .464(َالنحوَالشافيمَص1َ)
 في َإشاروَإل َأنَالمستغاثَب َيجرَبالمَمةتوحة.( 2)
إذاَكررتَ)يا(َمعَالمعطدوفَرلد َالمسدتغاثَفتحدتَالدالمَالداخلدةَرليد مَوتكسدرَإذاَلدمَتتكدررَ( 3)

 .)يا(
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والمؤمن:َاسمَمجرورَبعددَالدالممَفديَمحدنَنصدبَبةعدنَمحدذوفَ
 تقديره:َأنادي.

الددالم:َحددرفَجددرَمبندديَرلدد َالكسددرمَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددرابمَ للمظلوم
المظلوم:َاسمَمجدرورَبعددَالدالممَورالمدةَجدرهَالكسدروَالظدا رومَ

َوالجارَوالمجرورَمتعل َبحرفَالنداء.

 أسلوبان َخران لالستغاثة:
دَفٌَل دأنَتلحد َ خدرَالمسدتغاثَأ َما: أحده َماَردنَالدالممدنَغيدرَتندوينَروضا

 ومنَغيرَأنَتسب َالالم.
َاَللمسلمين.ياَ اضياَمثاله: 
مبنيَرل َالضمَالمقدرمَمنعَمنََ-نكروَمقصودو-مناد َمستغاثَ ا اضياَ

ظاددورهَاشددتغانَالمحددنَبحركددةَتناسددبَاأللددفمَو ددوَفدديَمحددنَ
َوف.نصبمَواأللفَرواَرنَحرفَالجرَالمحذ

 اَلعمرو.ومثل :َياَزيدَا
 قال ابن مالك:

 فْ ِلووووأَ   ْ بَوووواقَ عَ  يثَ غِ تُ ا اْسووووَموووو مُ الَ وَ 
 

وووووعَ و تَ يُ  مْ اْسووووو هُ لُوووووثْ مِ وَ     1)فْ ِلوووووأُ  ب  جُّ

 
األلدفمَوحينهدذََ :َأالَتدخنَرل َالمستغاثَالالمَفيَأولد َوالَتلحقدالثا نَََ

َلعمرو.َمَفتقون:َياَزيدَ (2)ط َماَيستح َلوَكانَمناد عَ ي َ
 حرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمأداوَنداء يا
 مناد َمستغاثمَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَنصب. زيد

الالم:َحرفَجرَالَمحنَلد َمدنَاإلردرابمَورمدرو:َاسدمَمجدرورمَ لعمرو
الكسدروَالظدا رومَوالجدارَوالمجدرورمَمتعلد َبحدرفََهورالمةَجر

َالنداء.

َن.ونقون:َياَخليةةَالمسلمينَللمظلومي
 حرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلررابَمأداوَنداء يا

خليةدددددددددددددددةَ
 المسلمين

ورالمدةَنصدب َالةتحدةََمألند َمضدافَ؛منصوبمستغاثَمناد َ
ألندد َجمددعََ؛مضددافَإليدد َمجددرورَباليدداءوالمسددلمين:ََمالظددا رو

 مذكرَسالم.
ورالمةَجدرهََممين:َاسمَمجرورَبالالموالالم:َحرفَجرمَالمظل للمظلومين

َألن َجمعَمذكرَسالم.َ؛ياءال
*َ*َ*َ

                                                 
لمستغاثَوالتعوياَرنااَب لفَفيَ خرَاالسممَومثنَالمسدتغاثَفي َإشاروَإل َجوازَحذفَالمَا( 1)

المتعجبَمن مَنحو:َياَللدا يةمَفيجرَبالمَمةتوحةمَويجوزَحذفاامَوالتعوياَرنااَب لفمَنحو:َ
 اَلزيد.ياَرجباَ

 .4/47مَوأوضالَالمسالك:2/181َانظر:َشر َالتصريال:َ( 2)
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  ةُ بَ دْ ال ُّ 
 تعريفها:

ورليدد َف سددلوبََم)وا(َأوَ)يددا(َـ دديَنددداءَالمتةجددعَرليدد َأوَالمتوجددعَمندد َبدد
َالندبةَيستعمنَألمرين:

:َنداءَالمتةجعَرلي مَمثن:َوامحمداهمَأوَيداَمحمددامَف ندتَتتةجدعَرلد َاألول
َرَالحزنَرلي .اَ ظَ محمدمَأيَت َ
مندد مَمثددن:َوارأسدداهمَف نددتَتتوجددعَمددنَرأسددكمَوكددذلك:ََ:َالمتوجددعالثووا ن

َواظاراهمَوارجاله.
يسدم ََ-أيَالمتةجدعَرليد مَأوَالمتوجدعَمند َ-والمناد َفيَ دذاَاألسدلوبَ*َ

 بالمندوب.
 الغرض من ال دبة:

والغددراَمددنَالندبددةَاإلرددالمَبعظمددةَالمندددوبمَوإظاددارَأ ميتدد مَأوَالعجددزَ
 رنَاحتمانَماَب .

 أركان ال دبة:
َ ما:َمكزَأسلوبَالندبةَرل َركنينيرت
َأداوَالنداء. -1
 المندوب. -2

 : أداة ال داء:أوالً 
َوالَيستعمنَفيَالندبةَإالَحرفان:

ألندد َمخددتصَبالندبددةمَوالَيدددخنَرلدد َغيددرَالمندداد ََ؛)وا(َو ددوَاألصددنَ-أ
َالمندوب.
واسدتعمال َ ليدنمَبشدرطََمألند َمخدتصَبالندداءَ؛)يا(َو دوَغيدرَاألصدنَ-ب
َبَ أمنَالل َ َ.(1)عَوجودَالقرينةَالدالةَرل َأنَاألسلوبَللندبةمَر 

 قال ابن مالك:
 بْ دِ  ُووو نْ َموووا  لِ )وَ ن وَ ا ِ لووودك لِ   ُ ْموووالهَ وَ 
 

 ِس بْ ى اللكوووودَ ا  لَوووو)وَ  رُ ْيووووغَ ا  وَ )يَوووو وْ أَ  
  2)بْ  ِووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتُ اجْ 

َا: الم دوب:ثا يً  
َ:(3)للمناد َالمندوبَثالثةَأوج 

َمامَفيعربَإررابَالمنداد أنَيكونَرل َصيغةَالمناد َتمامَاَالوجه األول:
ويجددبَأنَتسددتعمنَفدديَ ددذهَالحالددة:َ)وا(َالندبددةَحتدد َالَيلتددبرَالمندددوبَمددعَ

َ.المناد مَفتقون:َواَرليَُّ

                                                 
اَاسدم َزيددَوبحضدرتكَمدنَاسدم َزيدد.َبَميتادفإنَلمَيؤمنَاللبرَتعينتَ)وا(َدونَ)يا(َك نَتندد( 1)

 .1/179 معَالاوامع:َ
فيَالبيتَإشاروَإل َأنَالمناد َالمندوبَيستخدمَل َ)وا(مَو دَتستخدمَ)يا(َرندَأمنَاللبرمَفدإنَ( 2)

 التبرَتعينتَ)وا(.
  .467(َالنحوَالشافيمَص3َ)
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 رفَنداءَوندبةَمبنيَرل َالسكونمَالَمحنَل َمنَاإلرراب.ح وا

مناد َمندوبَرلممَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَنصبَبةعنَمحدذوفمَ رليَ 
َتقديره:َأندبَأوَأنادي.

َ*َوتقونَفيَالمندوبَالمضاف:َواَناصرَالعرب.َ
 حرفَنداءَوندبةَمبنيَرل َالسكونمَالَمحنَل َمنَاإلرراب. وا

 ورالمةَنصب َالةتحةَالظا روَممناد َمندوبَمضافَمنصوب ناصر
َمضافَإلي َمجرورَورالمةَجرهَالكسروَالظا رو. العرب
 يني.وتقونَفيَالمندوبَالمضافَإل َياءَالمتكلم:َواَر*َ
 مبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلررابَةحرفَنداءَوندب وا

رين:َمناد َمندوبمَمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحدةَالمقددرومَمندعَ ريني
منَظاور اَحركةَالمناسبةَو وَمضافمَوالياء:َضدميرَمبنديَفديَ

َمحنَجرَمضافَإلي .

عمَتقدون:َواَخدتمَبداأللفَالزاهددوَلت كيددَالتةجدعَأوَالتوجديأنََالوجه الثوا ن:
َكبدا.
 مبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمحرفَنداءَوندبة وا
مندداد َمندددوبَمضددافمَمنصددوبمَورالمددةَنصددب َالةتحددةَالظددا روَ كبدا

َرل َ خرهمَواألصن:َواَكبديمَواأللف:َألفَالندبة.
امَو وَأنَيخدتمَالمنددوبَبداأللفَو وَاألشارَواألكثرَشيورَاَالوجه الثالث:

َو اءَالسكتمَفتقون:َواَرمراه.َالزاهدو
 .حرفَنداءَوندبةمَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب وا

رمر:َمناد َمنددوبمَمبنديَرلد َالضدمَالمقددرَمندعَمدنَظادورهَ رمراه
اشتغانَالمحنَبحركةَالمناسبةمَاأللدف:َألدفَالندبدةمَحدرفَمبنديَ
رلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددرابمَوالادداء:َ دداءَالسددكتمَ

َرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.ح

 قال ابن مالك:
 فْ لِ اأْلَ بِووو هُ لْ ِصووو وبِ دُ ْ وووى المَ َهوووتَ  ْ مُ وَ 
 

 فْ يِ ا ُحوووووَهووووولَ ثْ مِ  انَ َكووووو نْ ا َِّ َهووووووُّ لُ تْ مَ  
 

 لْ َموووووكَ  هِ ي بِووووويِ الكووووو ينُ وِ ْ وووووتَ  اكَ يَ َكووووو
 

  1)لْ َمواأْلَ   َ ْلوا  ِ َهورِ يْ غَ  وْ أَ  ة  لَ ِصو نْ ِمو 
 

 اَسوووووا ِ جَ مُ  هِ ِلووووووْ ا أَ ًموووووتْ حَ  لَ كْ الشكووووووَ 
 

  2)اَسووووبِ الَ  م  هْ وَ بِوووو حُ تْ فَووووالْ  نِ ُكوووويَ  نْ َِّ  

 

 دْ رِ تُوووو نْ َِّ     كْ َسوووو اءَ َهوووو دْ ا  ِ فًوووواقِ وَ وَ  
 

  1)دْ  ِ  تَوووا الَ الَهووووَ  دك الَمووو َ  أْ َشوووتَ  نْ َِّ وَ  

 

 
 

                                                 
اَكمداَفديَفدإنَكدانَ خدرَاالسدمَألةادفيَالبيتينَإشاروَإل َأنَ خرَالمناد َالمندوبَتلحقد َاأللدفمَ( 1)

 موس مَحذفنا اَوأبقيناَالندبةمَوكذاَالتنوينَيحذفمَنحو:َواَمنَحةرَبهرَزمزما.

 ا.اَلتناسبَاأللفمَويبق َرل َحال َإنَكانَمةتوحَاإشاروَإل َفتالَ خرَالمندوبَإنَلمَيكنَمةتوحَا( 2)



ََ (226) 

 شروف الم دوب:
َويشترطَفيَاالسمَالمندوبَأنَيكونَمعرفة:

دد •  َألددفَالندبددةَو دداءَامَنحددو:َخالدددمَرلدديمَورندهددذَتلحدداَمةددردَايكددونَرلما
 السكتَكماَمرمَفتقون:َواَخالداه.

امَمثن:َربدَالناصرمَورندهذَتلح َألفَالندبدةَو داءَالسدكتَاَمضافاَورلمَا •
  خرَالمضافَإلي مَفتقون:َواَربدَالناصراه.

أوَمضافَإل َياءَالمتكلممَمثن:َكبدديمَحدذفتَاليداءَولحقتد َألدفَالندبدةَ •
 و اءَالسكتمَفتقون:َواَكبداه.

لح َألفَالندبةَو اءَالسكتَالمندوبَالموصوفمَفالَتقون:َواَزيدَوالَت •
 .(2)اوحالظريةاهمَوأجازَذلكَ ومَمنَالن

إذَكيفَتندبَمنَالَتعرف مَفالَتقون:َواَرجالهمَوأندتََ؛فالَتندبَالنكرو •
اَمند َتريدَندبَرجنَ)متةجدعَرليد (مَأمداَإنَكدانَالمنددوبَنكدروَمتوجعاد

مَ(3)واَرجدالهَإذاَكدانَاألصدنَواَرجلديَك نَتندبَامرأوَرجلاامَفتقدون:
 وكذلكَ ولك:َواَمصيبتاهمَأصلاا:َواَمصيبتي.

 والَيندبَالمبامَكاسمَاإلشارومَفالَنقون:َواَ ذاه. •
 قال ابن مالك:

 اَمووووَ  وب  دُ ْ ووومَ لِ  لْ عَوووى اجْ ادَ  َووومُ لْ ا لِ َمووو
 

وووو ُ     4)اَمووووهِ بْ ا أُ  َمووووالَ وَ  بْ دَ ْ وووويُ  مْ لَوووو رَ ك ِ

 
َ:َأنمَفالَتقون:َواَللذاه.ـونَالمعرفَببَاالسمَالموصدَ نَ والَي َ •

اَبجملدةَالصدلةمَفتقدون:َاَمدنَ)أن(َمشداورَاأماَإذاَكانَاالسمَالموصونَخالياَ

َاه.مَ زَ مَ زَ َرَ ه َب ََرَ ة َحَ َنَ واَمَ 
 حرفَنداءَوندبةَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. وا
فديَمحدنَنصدبََماسمَموصونَمناد َمنددوبمَمبنديَرلد َالسدكون من

 محذوفَتقديره:َأناديَأوَأندب.َبةعن
َ رَ ة َحَ   والةارنَضميرَمستترَتقديره:َ و.َممبنيَرل َالةتالَفعنَماات
َبهر

 زمزماه
ورالمددةَنصددب َالةتحددةَو ددوَمضددافمََمبهددر:َمةعددونَبدد َمنصددوب
كسدروَمقددروَمندعَمدنَورالمدةَالجدرََموزمزم:َمضافَإلي َمجرور

حةرَبهرَ»ملة:َظاور اَاشتغانَالمحنَبالحركةَالمناسبةَلحلفمَوج
صلةَالموصونَالَمحنَلااَمدنَاإلردرابمَواأللدف:َللندبدةمََ«زمزم

َ.َ(5)والااءَ اءَالسكت

                                                                                                                            
 .باأللفَ ةتكَ إذاَو فَرل َالمندوبَجازَأنَتلحق َ اءَالسكتمَو دَي َ( 1)
 .3/274يونر.َينظر:َشر َالتساين:ََهمنعَمنَذلكَالخلينَوسيبوي مَوأجاز( 2)
 .1/414انظر:َالكافية:َ( 3)
 إشاروَإل َماَالَيجوزَندب مَو وَالنكرومَواالسمَالمبام؛َك سماءَاإلشارومَواالسمَالموصون.( 4)
 .471النحوَالشافي:َ( 5)



ََ (227) 

 قال ابن مالك:    
 رْ هَ تَ ي اْشوويِ الكووبِ  ولُ ُصوووْ المَ  بُ دَ ْ وويُ وَ 
 

 نْ ا َموووون وَ ِلوووو  يَ م   َ ْموووو َ  رَ  ْوووو: )بِ ـَكوووو 
  1)رْ فَووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحَ 
َ:الخالصة 

:َ)وا(َأوَ)يددا(مَمثددن:َـمندد َبددَ:َ دديَنددداءَالمتةجددعَرليدد مَأوَالمتوجددعال دبووة
َوامحمداهمَوا دماه.

َ.إظاارَرظمةَالمندوبَوأ ميت َ:الغراَمنَالندبة
َوللندبةَركنانَ ما:

ََ.األداوَو ي:َ)وا(َو يَاألصنمَأوَ)يا(َرندَأمنَاللبر -1
 المندوبَو وَماَبعدَاألداو. -2

َأوج َالمندوبَثالثة:
َ.صوروَالمناد مَنحو:َواَمحمدَ  -1
 ومَنحو:َواَمحمدا.أنَيختمَب لفَزاهد -2

 أنَيختمَب لفَزاهدوَو اءَالسكتمَنحو:َواَمحمداه. -3
ويشددترطَفدديَالمندددوبَأنَيكددونَمعرفددةمَفددالَتندددبَالنكددرومَوالَاألسددماءَ

َالمبامةمَنحوَأسماءَاإلشارومَواالسمَالموصون.
* * *

                                                 
رَبهدرَزمزمداهمَة دالمشتارَبجملدةَالصدلةمَنحدو:َواَمدنَحَ َسمَالموصوناالإشاروَإل َجوازَندبَ( 1)

  تيَاأللفَوالااءَفيَ خرَجملةَالصلة.تف



ََ (228) 

 ا: المفعول المفل ثا يً 
 سبب التسمية:

رليد َاسدمَالمةعدونَدونَألن َ دوَالدذيَيصددقََ؛سميَالمةعونَالمطل َبذلك
َفقدطَبحرفَجرَمثنَساهرَالمةعوالتمَفقولنا:َ)مطل (َنعنديَبد َمةعدوالَاَدَ ي َق َأنَي َ

دونَتقييدهَبحرفَجرَونحوهمَمثدنَالمةعدونَبد مَوالمةعدونَفيد مَوالمةعدونَلد مَ
َوالمةعونَمع .

 تعريفه:
أوَاَلنورد مَاَلعامل مَأوَبياناد وَالمصدرَأوَماَنابَرن َالذيَينتصبَتوكيدَا

َردده.
َورلي َفالَبدَل َمنَشروط.

 شروفه:
َو ي:َممنَخالنَالتعريفَتتضالَلناَشروطَالمةعونَالمطل 

َاَأوَماَينوبَرن مَكماَسي تي.أنَيكونَمصدرَا -1
ددمَفلددوَكددانَغيددرَفضددلةَالَي َةأنَيكددونَفضددل -2 امَمثددن:ََمطلقادد َمةعددوالَامَ س 

َمدنرامدنَمصددرَسدلطَرليد ََ–الثانيدةََ–:َكدالمَـكالمكَكالمَحسدنمَفد
 ألن َليرَفضلة.َ؛اَمطلقاَلةظ مَلكن َليرَمةعوالَا

امَأوَرامددنَمددنَضددربنيَضددرباََ:أنَيسددلطَرليدد َرامددنَمددنَلةظدد مَمثددن -3
 ألنَالجلورَوالقعودَبمعن َواحد.َ؛امعناهمَمثن:َجلستَ عودَا

َ: مويج َّعراب
ُ ُموَسى تَْكِليًما ﴿َ:تعال  انَ َ.[164]النساء:ََ ﴾ َوَكلكَم هك
 رل َالةتال.َفعنَماامَمبني كلم
 .الظا رولةظَالجاللةَفارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَ  

مةعونَب َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالمقدروَمنعَمدنَظاور داَ موس 
 ر.التعذ َ

َمةعونَمطل َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. اتكليمَا
َا.جلوسَاَوتقون:َ عدتَ َ-2
 فعنَوفارن.  عدت
َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.َ«مطل َمةعون»ناهبَ جلوساا

 ما ي وب عن المصدر:
اسدتعماالتَرربيدةََتَ ف درَ مَو ددَرَ (1)ررفناَأنَالمةعونَالمطلد َ دوَالمصددر
 دالواَرنادا:َإناداََمامَوإنمداَكلمدةَأخدر كثيروَليرَفيااَالمةعونَالمطلد َمصددرَا

 وأشار اَ ي:َمتنوبَرنَالمصدرمَلصالحيتااَللمةعونَالمطل 

                                                 
ََ:المصدرَ وَاسمَالحدثَالجاريَرل َالةعنمَمثن( 1) واسدمَالمصددرَ دو:ََ.امَوشربَشرباَأكنَأكالا

اسمَيدنَرل َالحدثَالذيَيدنَرلي َالمصدرمَولكنَحروف َتنقصَرنَحروفَالمصدرمَنحدو:َ



ََ (229) 

َكل وبعض: -1
بشرطَأنَتضافَإل َالمصدرمَو ذاَالمصدرَكانَفيَاألصدنَ دوَالمةعدونَ

َ.[129]النساء:ََ ﴾  َاَل تَِميلُوا ُكلك اْلَمْيلِ  ﴿:َتعال المطل مَمثنَ ونَ َ
ال:َنا يةَجازمةمَتميلوا:َفعدنَمضدارعَمجدزومَبعددَ)ال(َورالمدةَ الَتميلوا

 .واوَالجمارةجزم َحذفَالنونمَوالةارنَ
َكن
 المين

َمورالمددةَنصددب َالةتحددةَممنصددوبَ«مةعددونَمطلدد »ناهددبَكددن:َ
َوالمينَمضافَإلي َمجرورَورالمةَجرهَالكسرو.َممضاف

 العدد: -2
َ.[4]النور:ََ﴾  َاْجِلُدوُهْم ثََما ِيَن َجْلَدةً  ﴿َ:تعال مثنَ ونَ َ

اجلدوا:َفعنَأمرَمبنيَرلد َالضدمَالتصدال َبدواوَالجماردةمَوواوَ اجلدو م
 جمارةَفارنمَو م:َمةعونَب .ال

ألن ََ؛منصوبمَورالمةَنصب َالياءَ«مطل المةعونَال»ناهبَرنَ ثمانين
 ملح َبجمعَالمذكرَالسالم.

َتمييزَمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. جلدو
ليسددتَفددـَ)ثمددانين(َناهددبَالمةعددونَالمطلدد َمددنَ)اجلدددو م(َمددعَأنَالثمددانينَ

َألنااَمضافةَإل َالمصدر.َ؛مصدرإالَأنااَنابتَرنَالَمامصدرَا
 َلته: -3

َا.اَأوَرصَامثن:َضربتَاللصَسوطَا
ضربَفعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبتاءَالةارنمَوالتاءَ ضربت

 ضميرَمتصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.
 ورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.َممةعونَب َمنصوب اللص
ورالمدددةَنصدددب َالةتحدددةََمناهدددبَردددنَالمةعدددونَالمطلددد َمنصدددوب سوطاا

َالظا رو.
 مراد ه: -4

. َمثن:َفرحتَجذالا
ناهددبَردددنَالمةعددونَالمطلددد مَمنصدددوبمَورالمددةَنصدددب َالةتحدددةَ جذالَا

َالظا رو.
 صفته: -5

َ َكثِيًرا ﴿:َتعال نحوَ ونَ َ َ.[21]األحزاب:ََ ﴾ َوَيَكَر هك
ا َمنصدددوبمَورالمدددةَنصدددب َالةتحدددةَمناهدددبَردددنَالمةعدددونَالمطلددد  كثيرا

َالظا رو.

 الضمير العا د عليه: -6
بُهُ أََحًدا ﴿:َتعال مثن:َ ول َ بُهُ َعَيابًا اَل أَُعي ِ َ.[115]الماهدو:ََ ﴾  َِذ  ِن أَُعي ِ

                                                                                                                            
ُ أَْ بَتَُكْم ِمَن اأْلَْرِض  َبَاتًا ﴿َامَو ول َتعال : َكالمَاكلمت .َانظر:َأوضالَالمسالك:َ[17]نو :ََ﴾ َوهك
 بتصرف.2/213َ



ََ (230) 

 مةعونَمطل مَمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. رذاباا
أرددذب:َفعددنَمضددارعَمرفددوعمَورالمددةَرفعدد َالضددمةَالظددا رومَ أرذب 

اَتقددديرهَأنددامَوالادداءَضددميرَمتصددنَباددوالةارددنَضددميرَمسددتترَوجو
َمبنيَرل َالضمَفيَمحنَنصبَناهبَرنَالمةعونَالمطل .

َاإلشارة َّليه: -7
َمثن:َأرلمت َالنب َفةر َذلكَالةر .

تقديره:ََمافعنَمااَمبنيَرل َالةتالمَوالةارنَضميرَمستترَجوازَا فر 
  و.

َذلك
 الةر 

ردنَالمةعدونَاسمَإشاروَمبنيَرل َالةتالمََفيَمحدنَنصدبمَناهدبَ
َ.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََبدنَوالةر َمالمطل 

  وعه: -8
َنحو:َمشيناَ رولة.ََ
ناهددبَرددنَالمةعددونَالمطلددد مَمنصددوبمَورالمددةَنصددب َالةتحدددةَ  رولة

َالظا رو.
َ:مهما  وأمثلتهاو)ما، أي،  :أدوا  االستفهام والشرف -9
َبتَ)ما(َرنَالمةعونَالمطل .ماَفعلت؟َبمعن :َأيَفعنَفعلت؟َحيثَناَ-ََ
َأيَصالوَصليت؟َ-َ
َماماَتطلبَأطلب.َ-َ
َأدرر.تدررَأيَدراسةََ-َ

َا.َمطلقاَأيمَماما(َنابتَرنَالمصدرمَوجاءتَمةعوالَاوفكنَمنَ)مامَ
َ انَابنَمالك:

 َوقَوووووْد يَ ُووووووُب َعْ وووووهُ َموووووا َعلَْيوووووِه َدلْ 
 

  1)َكِجووودك ُكووولك الِجووود ِ َواْ وووَرحِ الَجوووَيلْ  

 
َملحوظة:

بنَ وََ[35]البقرو:ََ ﴾ َوُكاَل ِمْ َها َرَغًدا ﴿:َتعال ليرَمنَالمةعونَالمطل َ ول َ
 حان.

 أغراض المفعول المفل :
َي تيَالمةعونَالمطل َألغرااَثالثةَ ي:

َتوكيد الفعل: -1
ُ ُموَسى تَْكِليًما ﴿:َتعال مثن:َ ونَ َ  اتَْكِليًمو ﴿فقول :ََ[164]النساء:ََ﴾ َوَكلكَم هك

ُ ُموَسووى ﴿ت كيدددَللةعددنَ)كلددم(مَفلددوَ يددن:ََ ﴾ بدددونَذكددرَالمصدددرَلظددنََ ﴾ َوَكلكووَم هك
الددبعاَأنَتكلدديمَ َلموسدد َلددمَيكددنَحقيقددةمَومددعَذلددكَضددنَبعدداَالمتكلمددينَ

                                                 
اَو و:َكنَماَيدنَرلي َنحدو:َكدنََمطلقاَفيَالبيتَإشاروَإل َماَينوبَرنَالمصدرَالوا عَمةعوالَا( 1)

 للةعنَالمذكور.َوبعاَمضافينَإل َالمصدرمَونحوَمصدرَالةعنَالمرادف
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إنَالكالمَمعند ...َألنَالمعدانيَ اهمدةََ:فقالوا:َإنَ َخل َالكالممَومنامَمنَ ان
َالَإن َتكلمَبحرفَوصوت.َمبا 

*َوفدديَ ددذهَالحالددةَالَيثندد َالمةعددونَالمطلدد مَوالَيجمددعمَوالَيوصددفمَوالَ
َيضاف.

 بيان  وع الفعل وهي ته: -2
ددفالمصدددرَيقددعَمةعددوالَا اَغيددرَموصددوفَوالََللتوكيدددَالمجددردَإذاَكددانَمباما

مضافمَفإذاَوصفَأوَأضيفَصارَلد َمعند َ خدرَيطغد َرلد َمعند َالتوكيددَ
ِ تَْوبَةً  َُصوًحاتُوبُو ﴿:َتعال  انََم وَبيانَالنوع َ.[8]التحريم:ََ ﴾ ا َِّلَى هك

فتوبة:َمةعونَمطل مَلكن َرنددماَوصدفَررفنداَأند َالَلمجدردَالتوكيددمَبدنَ
َ ناكَمعن َخاصَ وَتحديدَنوعَالتوبة.

َالصالحين.َوكذلكَباإلضافة:َمثن:َأرمنَرمنَ َ-
والةاردنََمفعنَمضارعَمرفوعمَورالمةَرفعد َالضدمةَالظدا رو أرمن

 .مستترَوجوبااَتقديره:َأناضميرَ
و دوََممةعونَمطلد َمنصدوبمَورالمدةَنصدب َالةتحدةَالظدا رو رمن

 مضاف.
َألن َجمعَمذكرَسالم.َ؛مضافَإلي َمجرورَورالمةَجرهَالياء الصالحين

َو ذاَالنوع:
ِ  ﴿:َتعدال أنوارد مَنحدوَ ولد ََت َوجمع َإذاَاختلةدتيجوزَتثني ِك َوتَُظ ُّووَن بِوا

َ.والمجد َ َالةا مَ َي َت َمَو ولك:َ رأتَ راءَ [10األحزاب:َ]َ﴾ الظُّ ُونَ 
َبيان عدد مرا  وقوع الفعل: -3

دا–وكماَيطغ َبيانَالنوعَفيَموضعَيطغ َ بيدانَالعدددَفديَالموضدعََ-أيضا
َخر.اآل

َ.:َضربتَزيدااَضربتينمَوضربت َضرباتَتمثال
َو ذاَالنوعَيجوزَتثنيت َوجمع .

 قال ابن مالك:
 ًعووووا يُبِوووويُن أَْو َعووووَددْ تَْوِكيووووًدا اْو  َوْ 

 
  1)َكِسوووْرُ  َسوووْيَرتَْيِن َسوووْيَر ِيي َرَشووودْ  

 
وووووووووْد أَبَوووووووووَدا  َوَموووووووووا ِلتَْوِكيووووووووود   ََوح ِ

 
  2)َوثَوووووون ِ َواْجَمووووووْع َغْيووووووَرمُ َوأَْ ووووووِرَدا 

 
 العامل  ن المفعول المفل :

 األصنَأنَالعامنَفيَالمةعونَالمطل َ وَالةعنمَو دَينوبَرن َأشياءَ ي:
َالمصدر: -1

َاَيقودكَإل َالةوزَفيَالدارين.يًََّحقيقنحوَ ولك:َإنَالتوكنَرل َ َتوكالاَ
 الَمحنَل َمنَاإلرراب.َةتالحرفَتوكيدَونصبمَمبنيَرل َال إن

                                                 
 في َإشاروَإل َأنواعَالمةعونَالمطل َو ي:َالمؤكدَلعامل مَوالمبينَللنوعمَوالمبينَللعدد.( 1)
 في َإشاروَإل َردمَجوازَتثنيةَالمةعونَالمطل َالمؤكدَلعامل مَوجوازَذلكَفيَغيره.( 2)
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 اسمَ)إن(َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. التوكن
َرل 
  

متعل َبالمصدرَ)التوكن(َرل :َحرفَجرَمبنيَرل َالسكونَالَ
اإلررابمَولةدظَالجاللدةَاسدمَمجدرورَورالمدةَجدرهَمحنَل َمنَ

 الكسروَالظا رو.
 مةعونَمطل َمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. توكالاَ
َصةةَمنصوبةمَورالمةَالنصبَالةتحةَالظا رو. حقيقيًّا

فالذيَنصبَالمةعونَالمطل َ ناَ وَمصدرَمنَنةرَلةظ َومعناهَ)التوكدنَ
 ألن َموصوف.َ؛(مَو وَ ناَمبينَللنوعتوكالاَ
َاسم الفاعل: -2

ََحقيقيًّاَفاهز.نحوَ ولك:َإنَالمتوكنَرل َ َتوكالاَ
َممةعددونَمطلدد َمنصددوبمَورالمددةَنصددب َالةتحددةَالظددا رو:َ«تددوكالاَ»فددـ:َ

 والعامنَفي َاسمَالةارنَ)متوكن(.
َاسم المفعول: -3

َنحوَ ولك:َ ذاَالرجنَمحبوبَحبًّاَشديداا.
 نَفيَمحنَرفعَمبتدأ.اسمَإشاروَمبنيَرل َالسكو  ذا

 بدنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.َ الرجن

 خبرَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. محبوب

مةعونَمطل مَو دوَمنصدوبمَورالمدةَالنصدبَالةتحدةَالظدا رومَ حبًّا
 .(1)و وَمعمونَالسمَالمةعونَ)محبوب(

َنعتَمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. شديداا

 ابن مالك:قال 
 بِِمثِْلووووِه أَْو  ِْعوووول  اْو َوْصووووف   ُِصووووبْ 

 
 َوَكْو ُوووووووهُ أَْصووووووواًل ِلَهوووووووَيْيِن اْ تُِخوووووووبْ  

 

َ وا د:
سددبحانمَمعدداذمَ» ندداكَكلمدداتَالزمددتَالنصددبَرلدد َالمصدددريةَمنادداَ -1

 لبيكمَسعديكمَحنانيك...(َإل .

و ددَيد تيََ.ويشدتمنَرلد َجميدعَحروفد َميكونَالمصدرَمنَنةدرَالةعدن -2
 م َناهبااَرنَالمةعونَالمطل مَأوَناهبااَرنَالمصدر.منَمعناهَويس

                                                 
 .228جحي:َصاالتطبي َالنحويمَد.َربدهَالر( 1)
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ألندد َيدددنَرلدد َالحقيقددةَالمشددتركةََ؛المصدددرَالمؤكدددَالَيثندد مَوالَيجمددع -3
مددعمَوكددذلكَجَ ندد َوت َث َةَللعددددَفت َنددبددينَالقليددنَوالكثيددرمَأمدداَالمصددادرَالمبي  َ

 ةَللنوعَإذاَتعددتَأنواراا.نالمبي

اَامَأوَمجدردَاعاديدةمَأوَمضدافاَ:َ)أن(َالـ دَي تيَالمةعونَالمطل َمحلد َبد -4
 من:َ)أن(َواإلضافةمَنحو:َدرستَالدراسةمَوذ بتَالذ اب.

 الخالصة:
َيَ م َ  وَمصدرَفضلةَمسلطَرلي َرامدنَمدنَلةظد مَوس دَ:إنَالمةعونَالمطل 

مةعددونَلدد مَوالمةعددونَبدد مَمثددن:َالَمألندد َغيددرَمقيدددَبحددرفَجددرَأوَنحددوهَ؛بددذلك
َمةعونَمع .والمةعونَفي مَوال

ردددددهمَأوَ لتددد مَأوَمرادفددد مَأوَصدددةت مَأوََ:المةعدددونَالمطلددد َيندددوبَردددن
الضدددميرَالعاهددددَرليددد مَوكدددنَوبعددداَمضدددافتانَإليددد مَوبعددداَأدواتَالشدددرطَ

َواالستةاام.
َللمةعونَالمطل َثالثةَأغرااَ يَتوكيدَالةعنمَوبيانَنور مَوبيانَردده.
األصددنَفدديَرامددنَالمةعددونَالمطلدد َ ددوَالةعددنمَو دددَيعمددنَفيدد َغيددرهَنحددوَ

َلمصدرمَأوَاسمَالةارنمَأوَاسمَالمةعون.ا
 و دَسبقتَاألمثلةَوالتةصين.

* * * 
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 ثالثًا: المفعول ألجله أو من أجله
 أواًل: تعريفه:

.َنَ  وَالمصدرَالقلبيَالمعل َ  َللحدثمَوشارك َو تااَوفارالا
ا.مثاله َ:َجهتكَإكراما
َوالتدداءَمفعددنَمددااَمبندديَرلدد َالسددكونَالتصددال َبددـ:َتدداءَالةارددن جهتك

والكددافََمضددميرَمتصددنَمبندديَرلدد َالضددمَفدديَمحددنَرفددعَفارددن
 ضميرَمتصنَمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَنصبَمةعونَب .

َمةعونَألجل َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. اإكرامَا

ددـفدد نَلعلددةَالحدددثَالددذيَ ددوَا(َمةعددونَألجلدد مَو ددوَمصدددرمَومبددي َ:َ)إكراما
الدذيَ دوَ)المجديء(َمتحددانََ)المجيء(َوالمصدرَالدذيَ دوَ)اإلكدرام(َوالحددث

َألنَالذيَجاءَلإلكرامَ وَالةارنَ)أنا(.َ؛فيَالو تَوالةارن
 قال ابن مالك:

 نْ َِّ  رُ دَ ْصووووالمَ  هُ  لَوووووالً عُووووفْ مَ  بُ َصوووو ْ يُ 
 

 نْ دِ ا وَ رً كْ ُشوووووو دْ ُجوووووو كَ يالً ِلووووووعْ تَ  انَ بَووووووأَ  
 

 دْ ِحووووووتك مُ  يووووووهِ  ِ  لُ َمووووووعْ ا يَ َمووووووبِ  وَ ْهووووووَ 
 

  1)دْ ِقووووو ُ  فْ رْ َشووووو نْ َِّ  وَ الً اعِ  َوووووا وَ تًوووووقْ وَ  

َ
 ا: شروفه:ثا يً 

َ:(2)منَخالنَالتعريفَيتبينَلناَشروطَالمةعونَألجل مَو ي
َا.كون َمصدرَا -1
 ا.كون َ لبيًَّ -2

 اَلعلةَحدوثَالةعن.يناَبم -3

 اَللةظَالةعن.مخالةاَ -4

 اَمعَرامل َفيَالةارنَوالزمان.متحدَا -5
 مثال ما تحقق   يه الشروف: *
اَفديَثوابد مَرذابد مَوطمعادَاَمدنذاكرتَرغبةَفيَالتةوقمَورا بتَ َخوفادَ
ََفيَجنت .وأمالاَ

َ(َمةعونَألجل َ دَاستوف َالشروطَالمذكورو.امَأمالاَفكنَمنَ)رغبةمَخوفاَ

 ا: حكمه:ثالثً 

                                                 
قيقةَالمةعونَألجل مَو وَالمصدرَالمةامَرلةَالمشاركَلعامل َفيَالو دتَفيَالبيتينَإشاروَإل َح( 1)

 والةارن.
م1/194َمَو مدعَالاوامدع:2/125َمَوالتسداين:1/334َانظرَ دذهَالشدروط:َشدر َالتصدريال:َ( 2)

 .2/186وابنَرقين:َ
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مدنََطٌَرَ ش دَدَ ق دفدإنَف ََموحكمَالمةعونَألجل َجوازَالنصبَإنَتحققتَالشدروط
َ.(في)أوََ(من)هَبالمَالتعلينمَأوَرَُّجَ َنَ ي َع َالشروطَالمذكوروَت َ

َمثال  اقد الشرف:* 
 .[29]البقرو:ََ ﴾ ُهَو الكِيي َخلََ  لَُكمْ  ﴿:َتعال  ول ََمثال  اقد المصدرية: -
فعنَمااَمبنيَرل َالةتالمَوالةارنَضميرَمستترَتقديرهَ وَيعدودَ خل 

 رل َلةظَالجاللة.
الددالم:َحددرفَجددرَيةيدددَالتعليددنَمبندديَرلدد َالةددتالَالَمحددنَلدد َمددنَ لكم

رَمتصنَمبنيَفيَمحنَجرمَوشدب َالجملدةَاإلررابمَوالكاف:َضمي
َوشب َالجملةَمةعونَألجل َفيَالمعن .َممتعل َبالةعنَخل 

َومثل َ ولك:َذ بَللمان.َ-
 فالمانَليرَبمصدرَفوجبَجرهَبالالم.

 مثال ما  قد االتحاد  ن ال مان: -
َ ونَالشارر:

ددددن َدَ   ددددوَ َتَ ه ددددجَ ف َ دددداب َي َمَث َوَتن ددددل ََتَ ض  َاا 
َ

ددبَ َلَ الَ إ ََرَ ت َ َالس دددَ ل ددَ ددة َت َالمَ َة َس  (1)نَ ض  
َ

َ
ددفةدديَ ولدد :َجهددتَو دددَن  لنددوم.َالنددوم:َمصدددرمَوإنَكددانَرلددةَفدديَخلددعََتَ ض 

َالثيابمَلكنَزمنَخلعَالثيابَليرَ وَزمنَالنوممَبنَساب َرل َزمنَالنوم.
َ؛ومثل :َسافرَللعلممَفالعلم:َمصدرمَلكن َغيرَمتحددَمدعَالةعدنَفديَالدزمنَ-

 م.ألنَالسةرَ بنَحصونَالعل
َمثال ما  قد االتحاد  ن الفاعل:* 

َ ونَالشارر:

دددددون دددددرَ عَ ت َيَل َن  دددددإ َوَ  دددددَاكَ رَ كَ ذَ يَل  َوٌَزَ   
َ

ددددددكَ َ ددددددم  ددددددع َالَ َاَ ة َت َاَان  َ  َل ددددددل َب ََورَ ة َص 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق َالَ  َ(2)رَ ط 

َ صدرَ لبيمَو دَاتحدَمعَرامل َالذيَ دوَتعرونديَفديَالو دتَإالَمفالذكر َ
 زو(َوفارنَالدذكر َ دوَ)أندا(َأناماَلمَيتحداَفيَالةارنمَفةارنَ)تعروني(َ وَ)

َفلمَيتحداَفيَالةارن.
ددا:َحمدددنيَإلشددةا يَرليدد مَفاإلشددةاقَمصدددرَ لبدديمَلكندد َغيددرََ- ومثالدد َأيضا

َ.ألنَفارنَالحمد:َ) و(َوفارنَاإلشةاقَ)أنا(َ؛متحدَفيَالةارنَمعَالةعن
 قال ابن مالك:

 َوْهوووووَو بَِمووووووا يَْعَمووووووُل  ِيووووووِه ُمتكِحوووووودْ 
 

 ْن َشوووووْرْف  ُِقووووودْ َوْقتًوووووا َو َووووواِعاًل َوَِّ  
 

  َوووواْجُرْرمُ بِووووالَحْرِف َولَووووْيَس يَْمتَ ِووووعْ 
 

  1)َمووَع الشُّووُروِف كووـ: ِلُ ْهوود  َيا قَ ِووعْ  

 

                                                 
م1/194َمَو دوَالمدر َالقديرمَو مدعَالاوامدع:2/226َوردَ ذاَالبيتَفدي:َأوضدالَالمسدالك:َ( 1)

 .2/125مَوشر َالتساين:247َ
  .2/125مَوالتساين:2/227َوأوضالَالمسالك:ََم1/194 معَالاوامع:ََوردَ ذاَالبيتَفي:( 2)



ََ (236) 

 ملحوظة:
و ذهَالشروطَلمَيتة َمناداَإالَرلد َشدرطَواحددَو دوَالتعليدنمَفلدمَيشدترطَ

لددمََ–أيَسدديبوي ََ–يددونرَالمصدددريةمَوالةارسدديَلددمَيشددترطَالقلبيددةمَورمددروَ
َحادهَمعَالعامنَو تاا.يشترطَات

 رابعًا: أحوال المفعول ألجله:
َوالمةعونَألجل َالمستكمنَللشروطَالسابقةَل َثالثَصورمَحيثَي تي:

ددي َمجددردااَمددنَأنَواإلضددافةمَواألكثددرَنصددب مَمثددن:َزَ َ-1 ددَتَ ن  اَالمدينددةَإكراما
َويجوزَرل َ لة:َإلكرام.َمللقادم
وتداءَالةاردنََمالةاردنَفعدنَمدااَمبنديَرلد َالسدكونَالتصدال َبتداء زينت

 ضميرَمتصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.
 مةعونَب َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. المدينة

ا  مةعونَألجل َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. إكراما

والقادم:ََ.الالم:َحرفَجرَمبنيَرل َالكسرَالَمحنَل َمنَاإلرراب للقادم
َالكسروَالظا رو.الجرَاسمَمجرورَورالمةَ

مقترنااَبـ:َأنمَفاألكثرَجرهمَمثن:َاصةالَرن َللشةقةَب مَويصالَالنصبََ-2
َب مَومن َ ونَالشارر:َرل َ لةمَفيقان:َاصةالَرن َالشةقة َ
ددددداءَ  ي ج  َالا  دددددن  َر  دددددب ن  َأ   ع دددددد َالج  َال 

َ
ددددددد اءَ َ َاأل ر  ددددددر  م  َز  ال ددددددت  َت و  ل ددددددو  َ(2)و 

َ
َنَمةعونَألجل َمنصوب.ألجنَالجبنمَفالجبَأي:َالَأ عدَ 

نحددو:َتصددد تَابتغدداءََ-النصددبَوالجددر-مضددافاامَويسددتويَفيدد َاألمددرانََ-3
َمرضاوَ مَأوَالبتغاءَمرضات .

يَْجعَلُوووَن أََصووابِعَُهْم  ِوون ََيا ِِهووْم ِمووَن  ﴿:َتعددال وممدداَجدداءَمندد َمنصددوبااَ ولدد َ
َواِعِ  َحَيَر اْلَمْو ِ   ب.فكلمةَ)حذر(َمةعونَألجل َمنصوَ ﴾ الصك

َ وا د:
يجددوزَتقددديمَالمةعددونَألجلدد َرلدد َالةعددنمَمثددن:َحبًّدداَفدديَالعلددمَدخلددتَ -1

َالمدرسة.
يجوزَحذفَالمةعونَألجل َلوجودَدلينَرلي مَفتقون:َإنَ َأ نَللشدكرَ -2

 اَلداللةَماَ بل َرلي .والتقدير:َوأطيعوهَشكرَاَمرل َالدوامَفاربدوه

تعطدنََمَ فتقدون:َل ديستدنَرل َالمةعونَألجل َلعال ةَو ورد َفديَجدوابمَ -3
 اَللراحة.المداررَفيَالصيف؟َوالجواب:َطلباَ

                                                                                                                            
َامَفدإنَفقددَشدرطَااَوفدارالاَمعَرامل َو تادَحدفيَالبيتينَإشاروَإل َبقيةَالمةعونَألجل مَو وَأنَيت( 1)

 الشروط.منَالشروطَجرَبالحرفمَكماَالَيمتنعَالجرَبالحرفَمعَمستوفيَ
م2/228َمَوأوضددالَالمسددالك:1/195َمَو مددعَالاوامددع:2/127َانظددرَالبيددت:َشددر َالتسدداين:َ( 2)

َألجلدد َحيددثَجدداءَالجددبنَمةعددوالَا«.َالَأ عدددَالجددبن»مَوالشددا دَفيدد :1/336َشددر َالتصددريال:َ
 اَبحرفَجر.:َأنمَو ذاَ لينمَواألكثرَأنَيكونَمجرورَاـاَباَمقترناَمنصوباَ



ََ (237) 

َالخالصة:
. َإنَالمةعونَألجل َ وَالمصدرَالمعلنَللحدثمَالمشاركَل َو تااَوفارالا

َ:وشروفه

امَ لبيًّامَمبي • اَللعلةمَمخالةااَللةظَالةعنمَمتحدااَمعَراملد َناَأنَيكونَمصدرا
َفيَالزمانَوالةارن.

 ثالثَصور:وي تيَفيَالكالمَرل َ •

 مجردااَمنَأنَواإلضافة. -1

 :َأن.ـمقترنااَب -2

 مضافاا. -3
 و دَسب َالشر َوالتمثين.

*َ*َ*َ



ََ (238) 

 ا: المفعول  يه رابعً 
 تعريفه:

َلبيانَزمنَالةعنَومكان َفيعرفَبتضمن َمعن َ)في(. َ وَاسمَي ذ ك ر 
ددا(َمددنَ ددونَ َ بُوًسووا َِّ كووا  ََخوواُف ِمووْن َرب ِ َووا يَْوًمووا عَ  ﴿:َتعددال فخددرجَبدد َ)يوما

ددا(َوإنَسددلطَرليادداَالعامددنَفإنادداَليسددتَرلدد ََ؛[10]اإلنسددان:ََ﴾ قَْمَفِريووًرا ألنَ)يوما
ألندد َلدديرَالمعندد َأناددمَيخددافونَمددنَ َفدديَذلددكَاليددومَفقددطمَوالََ؛معندد َ)فددي(

َيخافونَفيَغيرهمَبنَالمرادَأنامَيخافونَاليومَنةس .
 قال ابن مالك:

 الظكوووْرُف َوْقوووْ  أَْو َمَكووواْن ُضوووم ِ َا
 

َراد  َكُه َووا اْمُكووْث أَْ ُم َووا    1)) ِوون  بِوواف ِ
 

  َاْ ِصووووْبهُ بِوووواْلَواقِعِ  ِيووووِه ُمْظَهووووَرا
 

  2)َكووووووووووواَن َوَِّالك  َووووووووووواْ ِوِم ُمقَووووووووووودكَرا 

 
 حكمه:

َوحكم َالنصبمَوناصب َاللةظَالدانَرل َالمعن َالوا ع.

 أقسامه:
َو وَ سمان:

 ظرف  مان:  -1
داَأمََملد َالظرفيدةوكنَأسماءَالزمدانَصدالحةَللنصدبَر سدواءَأكدانَمختصًّ

ا: َمباما
ا: َ-أ و وَماَيقعَجوابااَلـ:َمت مَويسم َبالمحددمَو وَالذيَدنَرل َمختصا

َو تَمحددمَنحو:َسارةمَيوممَأسبوعمَشارمَسنةمَأي:َتعرفَبدايت َوناايت .

اَتابعاداَللمخدتصَسدماه:َالمعددودمَو دوَمداَيقدعَ • و دَجعدنَابدنَ شدامَ سدما
َ(َنحو:َاألسبوعمَوالشار.جوابااَلـ:َ)كم

:َو ددوَالددذيَالَيدددنَرلدد َزمددنَمعددينَمقدددرمَنحددو:َد ددرمَو ددتمَمبهًمووا -ب
 زمنمَحين.َتقون:َسرتَحيناامَوو عتَمدومَوجلستَو تاا.

  مويج َّعراب:
َضربتَزيدااَيومَالجمعة.

فعنَمدااَمبنديَرلد َالسدكونَالتصدال َبتداءَالةاردنمَوتداءَالةاردنَ ضربت

                                                 
امَو وَماَدنَرلد َزمدانَأوَمكدانَالةعدنَيفَالمةعونَفي َ وَالمسم َظرفاَالبيتَإشاروَإل َتعر( 1)

 اَمعن َ)في(.متضمناَ
فيَالبيتَإشاروَإل َحكمَالمةعونَفي مَو وَالنصبَبعامنَظدا رَأوَمقددرمَنحدوَ ولدك:َرجبدتَ( 2)

مَنحدو:َاألميدرمَفالةاردنَالمصددرَ)ضدربك(مَو ددَيكدونَفعدالاََرنددومَالجمعدةَياَمنَضربكَزيدَا
اَاليدوم.َو دوَإمداَامَنحو:َأناَضداربَزيددَااَيومَالجمعةَأمامَاألميرمَو دَيكونَمضافاَيدَاضربتَز
َمامَنحو:َمت َجهت؟َفتقون:َيومَالجمعةاَجوازَاامَوإماَأنَيكونَمحذوفاَن ل َث َاَكماَمَ مذكورَاأنَيكونَ

اَكد نَيقدعَالظدرفَصدةةمَنحدو:َمدررتَاَوجوبادوالتقدير:َجهدتَيدومَالجمعدةمَو ددَيكدونَمحدذوفاَ
مَنحو:َمدررتَبزيددَرنددك.َينظدرَشدر َجنَرندكمَأوَصلةمَنحو:َجاءَالذيَرندكمَأوَحاالَابر

 .2/192ابنَرقين:َ



ََ (239) 

 مَفيَمحنَرفعَفارن.ضميرَمتصنَمبنيَرل َالض
 مةعونَب َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. زيداا
ظرفَزمانَ)مةعونَفي (َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رومَ يوم

 و وَمضاف.
َمضافَإلي َمجرورَورالمةَالجرَالكسروَالظا رو. الجمعة

 ظرف المكان: -2
اَو وَلديرَلد َصدوروَوالَيصلالَمن َللنصبَرل َالظرفيةَإالَماَكانَمبامَا

َوالَحدودَمحصورومَو وَثالثةَأنواع:
مَنحو:َ)فدوقمَوأمداممَويمدين(َوركسداامَونحدو ن:َأسماء الجها  الس  -أ

ل دد  (مَوكدنَمداَيددنَرلد َمكدانَحصدونَالةعدن.َويصدلالَأنَيكدونَ مثنَ)رندمَو 
َجوابااَلحداوَ)أين(.

(َوكدنَمداَمَنحدو:َالةرسد مَوالميدنمَنحدو:َ)سدرتَمديالاَأسماء المقواديرَ-ب
َيصلالَأنَيكونَجوابااَلحداوَ)كم(.

 قال ابن مالك:  
 َوُكووووووولُّ َوْقووووووو   قَابِوووووووْل َياَك َوَموووووووا

 
 يَْقبَلُووووووووووهُ الَمَكوووووووووواُن َِّالك ُمْبَهَمووووووووووا 

 
  َْحوووووُو الِجَهووووواِ  َوالَمقَووووواِديِر َوَموووووا

 
ِصوووويَ  ِمووووَن اْلِفْعووووِل َكَمْرَمووووى ِمووووْن  

  1)َرَمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى

عامنَفياامَويشترطَأنَتكدونَمثلد َ ناكَظروفَمكانَتشت َمنَلةظَالَ-جـ 
فيَالرجوعَإل َأصنَواحدَفيَاللةظَوالمعن مَوأنَتكونَالميمَزاهدوَفيَأولاامَ
مثددن:َ عدددتَمقعدددَالخطيددبمَوجلسددتَمجلددرَالحدداكممَوذ بددتَمددذ بَأخدديمَ

مَ[9َ]الجن:َ ﴾ َوأَ كا ُك كا  َْقعُُد ِمْ َها َمقَاِعَد ِللسكْمعِ  ﴿:َتعال ورميتَمرماهمَومن َ ول َ
َوتقون:َاضطجعتَمضجعَالراري.

*َوالَيجوزَأنَيكونَالعامنَمنَلةدظَمغدايرَللظدرفمَفدالَيقدان:َنمدتَمقعددَ
الراريمَأوَجلستَمقعدكمَأوَأ مدتَمجلسدكمَولكدنَجداءتَربداراتَ ديمدةَ
خرجدتَرلدد َ ددذهَالقاردددومَفددإذاَأرادواَأنَيصددةواَأحدددااَبالسددمومَ ددالوا:َ ددذاَ

َالكلدبمَوإذاَأرادواَمناطَالثريدامَوإذاَأرادواَتحقيدر در  ج  ز  ن  ديَم  هَ دالوا:َ دوَم 
ق عدَالقابلةمَوإذاَأرادواَالحديثَرنَشدوَ ن  يَم  وصة َبشدوَالقربَ الوا:َ وَم 

َ.(2)كتمانَالسرمَ الوا:َ وَمعقدَاإلزار
 قال ابن مالك:

 َوَشووْرُف َكووْوِن َيا َمِقيًسووا أَْن يَقَووعْ 
 

  3)َمووعْ َظْر ًووا ِلَمووا  ِوون أَْصووِلِه َمْعووهُ اْجتَ  

 

                                                 
فيَالبيتينَإشاروَإل َماَي تيَظرفَزمانمَو وَكنَماَدنَرل َو دتمَوأند َيشدترطَفديَظدرفَ( 1)

 ولاا.اَكالجااتَالستمَو دَي تيَمنَالمشت َمنَالةعنَبزيادوَميمَفيَأالمكانَأنَيكونَمبامَا
 .2/195انظر:َشر َابنَرقين:َ( 2)
 بشرطَأنَيجتمعَمعَالمصدرَفيَاألصن.َمَفي إشاروَإل َنصبَالمشت َرل َكون َمةعوالَا( 3)



ََ (240) 

والَيقدعَفديَالكدالمَظرفادامََ-و وَذوَالشكنَوالايهدة-َواسم المكان المختص
نحو:َالدارمَوالمسجدمَوالمدرسةمَوالجامعةمَومكدةمَودمشد مَوبغددادمَوالبحدرمَ

:َنمتَالغرفةَكماَيقان:َنمتَفوقَالسريرمَ-مثالاَ–والنارمَوأمثانَذلكمَفالَيقانَ
َوالَيقددان:َ عدددتَالمدرسددةمَكمدداَيقددان:َ  عدددتَبددينَاألشددجارمَوالَيقددان:َو ةددت 
َالجامعةمَكماَيقان:َو ةتَأمامَالنار.

َ َالب ل دد مَودخلددت  مَونزلدت  َالدد ار  دة مَوسدكنت  ك   َم  َالشدام مَوتوجادت  و يدن:َذ بدت 
الحديقددة مَو ددذهَكلادداَليسددتَظروفاددامَبددنَ دديَأسددماءَمنصددوبةَبنددزعَالخددافامَ

رفمَو يدن:َشدبياةَبدالمةعونَو ناكَ راءَأخر مَفقين:َ يَمةعونَب مَو ين:َظ
َ.(1)ب 

 ملحوظة:
َالظرفَينقسمَإل :َمتصرفمَوغيرَمتصرف.

امََ- نَظرفااَوغيرَظرفمَك نَيصبالَمبتدأَوخبرا ت ع م  المتصرفَ وَالذيَي س 
مَوذلكَنحو:َيوممَشارمَسارةمَسنة. مَومةعوالا َوفارالا

َفتقون:َلبثَأ نَالكافَسنينَطويلةمَسنين:َظرفَمنصوب.
س ن ونَطويلدة.َس دن ون:َخبدرَمرفدوعَورالمدةَالرفدعَالدواو؛َألند َوتقون:َ ذهَ

َملح َبجمعَالمذكرَالسالم.
شا دناَسنينَصعبةمَسنين:َمةعونَب َمنصوبمَورالمةَالنصبَالياء؛َألن َ

َملح َبجمعَالمذكرَالسالم.
وبدينمََموأماَغيرَالمتصرف:َفاوَالدذيَالَيتحدونَردنَالظرفيدةمَنحدو:َ دط

َسحرمَوأبداا.وبينامَوأيانمَوأن مَو
 قال ابن مالك:

 َوَموووووا يُوووووَرى َظْر ًوووووا َوَغْيوووووَر َظوووووْرفِ 
 

ف   ِووووون اْلعُوووووْرفِ     َوووووَياَك يُو تََصووووورُّ
 

ِف الكوووووِيي لَوووووِ مْ   َوَغْيوووووُر ِيي التكَصووووورُّ
 

َ(2)َظْر ِيكووووةً أَْو ِشووووْبَهَها ِمووووَن اْلَكِلوووومْ  
َ

 الخالصة:
ويعدرفَبتضدمن ََالمةعونَفي َأوَالظرف:َ وَاسمَيددنَرلد َالزمدانَأوَالمكدانم

َمعن َ)في(.
َ:َالنصب.وحكمه
َو و:

اَنحوَيوم. • َإماَأنَيكونَظرفَزمانَمختصًّ
امَنحو:َد رمَوزمنمَوحين.َ َومباما
وإماَأنَيكونَظرفَمكدانمَو دوَربداروَردنَأسدماءَالجاداتَالسدتمَأوَ •

َأسماءَالمقاديرَنحو:َمينمَوفرس مَأوَمشت َمنَالةعنمَنحو:َمقعدمَومجلر.

                                                 
 .2/235مَوأوضالَالمسالك:2/413َالنحوَالميسرمَمحمدَالحلواني:َ( 1)
 فيَالبيتَإشاروَإل َانقسامَكنَمنَظرفَالزمانَوالمكانَإل َمتصرفَوغيرَمتصرف.( 2)



ََ (241) 

َ:والظرفَينقسمَإل 
َمتصرفَو وَماَيستعمنَظرفااَوغيرَظرف. -1
َوغيرَمتصرفَو وَماَالَيستعمنَإالَظرفااَفقط. -2

* * *



ََ (242) 

 خامًسا: المفعول معه 
 تعريفه:

 وَاسمَفضلةَمنتصدبَبعددَواوَأريددَباداَالتنصديصَرلد َالمعيدةمَمسدبو ةَ
 و ولنا:َمبةعنَأوَماَفيَمعناه

 االسم: •
وَفيَ ولدك:َالَت كدنَالسدمكَخرجَب َالةعنَالمنصوبَبالواومَوذلكَبعدَالوا

َاللبن اَبنَ وَفعن.َوخدرجَبدذلكََموتشرب  َمع َلكون َليرَاسما فالَيسم َمةعوالا
اَالجملةَالحاليةَفيَ ولنا:َجاءَزيدَوالشمرَطالعةمَفإنااَتةيددَمعند َالمعيدةَ أيضا

 ولكنااَجملةَوليستَمةرداا؛َألنااَفيَمعن :َجاءَزيدَمعَطلوعَالشمر.

  ضلة: •
الواومَفيَ ولنا:َاشتركَزيددَورمدرومَ دالوا:َوتةيددَالمعيدةمََخرجَب َماَبعد

إالَأنَماَبعد اَليرَفضلةَلكون َمرفورااَفاوَفارن.َوضابطَالةضلةَصالحيتااَ
 فيَالسقوط.

 الواو: •
خددرجَبادداَ)مددع(َفدديَ ولددك:َجدداءنيَزيدددَمددعَرمددرومَفعمددروَفضددلةَلكنادداَََ

 ليستَبعدَالواو.

 الت صيص على المعية: •
نيَزيدددَورمددرو؛َألنَالمددرادَمجددردَالعطددفمَولدديرَخددرجَبدد َنحددو:َجدداء

المعن َأن َماَجداءَزيددَورمدروَإالَمعادامَأيَمتدرافقينمَفقددَيكدونَأحدد ماَجداءَ
  بنَاآلخرَبيومَأوَسارةمَفالَيشترطَكوناماَمعاامَفالواوَ ناَلمطل َاالشتراك.

 مسبوقة بالفعل: •
تَ)النيددن(َأوَبمداَفديَمعند َالةعدنمَوحروفد مَمثدن:َسدرتَوالنيدنمَفقددَسدبق

َبةعنَ و:َسرتمَأوَأناَساهرَوالنين.
الَألن َلمَيتقدم َفعنَوَ َ؛ولاذاَالَيجوزَالنصبَفيَ ولنا:َكنَرجنَوضيعت 

َماَفيَمعناه.
 قال ابن مالك:و  

 هْ عَووو مَ والً عُوووفْ مَ  اوِ وَ ن اْلوووالِ تَووو بُ َصووو ْ يُ 
 

 يوووووو َ رِ الفك وَ  ييرِ : ِسوووووووِ ْحوووووون  َ  ِوووووو 
  1)َعهرِ ْسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومُ 

 حكمه: ال صب: 

 سم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل:أحوال اال
َ ي:َماالسمَالوا عَبعدَالواوَالمسبو ةَبةعنَل َأحوان

 وجوب  صبه على المفعولية: -1

                                                 
 .ةوالطري َمسررَيإشاروَإل َتعريفَالمةعونَمع مَوأن مَنحو:َسير( 1)



ََ (243) 

اََمعدد مَوذلددكَإذاَكددانَمعندد َالمشدداركةَأوَالعطددفَممتنعاددأيَكوندد َمةعددوالَا
َلمانعَمعنويَأوَصناري.

َمثال الما ع المع وي:*َ
رنَالقبيالَوأنتَممنَي تي مَفاناَيمتندعََالَتن  َرنَالقبيالَوإتيان مَأي:ََالَتن  َ
َألنناَلوَ درناهَحرفَرطفَسيكونَالمعن :َالَتن َرنَالقبيالمَوالَتند  ََ؛العطف

َا.اَسلبيًَّرنَإتيان مَأي:َسيكونَشخصَا
مبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددرابمَنادديَال:َحددرفَ   َنَ الَت َ

العلدةمَ:َفعنَمضارعَمجزوممَورالمدةَجزمد َحدذفَحدرفَتن  َ
 .أنتَاَتقديره:والةارنَضميرَمستترَوجوباَ

رن:َحرفَجدرَمبنديَرلد َالسدكونَالَمحدنَلد َمدنَاإلردرابمَ رنَالقبيال
ورالمةَجرهَالكسدروََ«رن»والقبيال:َاسمَمجرورَبحرفَالجرَ

 الظا رو.
الواو:َواوَالمعيةمَإتيان:َمةعونَمع َمنصدوبمَورالمدةَنصدب َ وإتيان 

والااء:َضميرَمتصدنَمبنديَفديََالةتحةَالظا رومَو وَمضافم
َمحنَجرَمضافَإلي .

َومثال الما ع الص اعن:*َ
ألنَفيد ََ؛امَفاناَيتعينَالنصبمَوالَيصالَالعطف:َ متَوزيد متَأناَوزيدَا

اَرل َضميرَالرفعَالمتصنَ بنَتوكيدهَبالمنةصنمَوالَيصالَذلكَإالَرلد َرطةاَ
لكََرَزيدَفيَ ولنا:َمامَفالَيصالَبجالكَوزيدَاَ:َما-اأيضَا–ومثال ََم ونَضعيف

َألن َيجبَإرادوَالخافا.َ؛مَوكذلكَفي:َمررتَبكَوزيدوزيدَت
ف جدازَمدنَغيدرَردودَالخدافامَولادذاَ دانَابدنََمذلكَابدنَمالدكفيَوخالفَ

َ شامَباألصالمَأيَفيَالمس لتين.
والتدداءََم:َتدداءَالةارددنـفعددنَمددااَمبندديَرلدد َالسددكونَالتصددال َبدد مررت

 حنَرفعَفارن.ضميرَمتصنَمبنيَرل َالضمَفيَم
َمالبدداء:َحددرفَجددرَمبندديَرلدد َالكسددرمَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددراب بك

والجدددارََموالكددداف:َضدددميرَمتصدددنَمبنددديَفددديَمحدددنَجدددرَبالبددداء
 .)مررت(َـوالمجرورَمتعل َب

الددواو:َواوَالمعيددةمَو دديَحددرفَمبندديَرلدد َالةددتالَالَمحددنَلدد َمددنَ اوزيدَا
ةَا:َمةعدددونَمعددد َمنصدددوبمَورالمدددةَنصدددب َالةتحددداإلردددرابمَزيددددَا

َالظا رو.
 قال ابن مالك:

 بْ ِجويَ  فُ ْفوعَ الْ   ِ ُجويَ  مْ لَو نْ َِّ  بُ صْ ال ك وَ 
 

َ(1)بْ ِصووتُ  ل  اِمووعَ  ارَ مَ ْضووَِّ  دْ ِقووتَ اعْ  وِ أَ  
َ

 رجحان المفعول معه: -2

                                                 
 َمع مَوذلكَرندَامتناعَالعطف.يشيرَإل َوجوبَإررابَماَبعدَالواوَمةعوالَا( 1)



ََ (244) 

َومعن َ ذاَأنَالعطفَجاهزمَولكنَالنصبَرل َالمةعونَأرجال.
َكاألخوين.َا:َكنَأنتَوزيدَامثاله

السددكونمَواسددمااَضددميرَمسددتترَمبندديَرلدد َنددا صَفعددنَأمددرَناسدد َ كن
 .اَتقديرهَ)أنت(وجوباَ

 توكيدَلةظيَمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَرفع. أنت

ا:َالواوَللمعيةمَحرفَمبنيَرل َالةتالَالَمحنَلد َمدنَاإلردرابمَزيددَا اوزيدَا
َمةعونَمع َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.

دداأل ََأنَالمعندد :َكونددواَمجتمعددينَرلدد َووجدد َرجحددانَالمعيددةَ نددا مَفلددوَو َوَ خ 
َامَوأنتَالَتريدَأنَت مره.م مورَاَا(َلزمَأنَيكونَزيدٌَ)زيدَاَرفعتَ 

 قال ابن مالك:
  ْ َحوأَ  ف  عْ  َضوالَ بِ  نْ كِ مْ يُ  نْ َِّ  فُ فْ عَ الْ وَ 
 

 فِ عْ ى َضوووووودَ لَووووووُمْختَوووووواْر  بُ ْصووووووال ك وَ  
َ(1) ْ َسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووال ك 
َ َرجحان العفف:َ-3

َحانَالعطف.معَرجَمو وَأنَيجوزَالنصبَرل َالمةعوليةَأوَالعطف
َ:َ امَزيدَورمرو.مثاله

 فعنَمااَمبنيَرل َالةتال.  ام
 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيد

الواو:َراطةةمَحرفَمبنيَرلد َالةدتالَالَمحدنَلد َمدنَاإلردرابمَ ورمرو
رمدددرو:َمعطدددوفَرلددد َزيددددَمرفدددوعمَورالمدددةَرفعددد َالضدددمةَ

َالظا رو.
َووج َرجحان َأنَالعطفَ وَاألصن.

 وجوب العفف: -4
و ور َإالَمنَمتعددمَمثدن:َاشدتركَزيددََ  تتوذلكَإذاَكانَاالسمَبعد اَالَي

َورليمَ الوا:َوتةيدَالمشاركةَالَالمعية.
 فعنَمااَمبنيَرل َالةتال. اشترك
 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيد

الواو:َراطةةمَحرفَمبنيَرل َالةدتالَالَمحدنَلد َمدنَاإلردرابمَ ورمرو
رمدددرو:َمعطدددوفَرلددد َزيددددَمرفدددوعَورالمدددةَالرفدددعَالضدددمةَ

َالظا رو.
 امت اعهما: -5

َأي:َامتناعَالعطفَوالمعيةمَوذلكَكماَفيَ ونَالشارر:
دددددددت َةَ ل َرَ  ددددددداَوَ نادددددددبَ اَت َا  َادَاارَ ب دددددددَاءَام 
َ

ددددددت ددددددحَ َ ددددددن يَ رَ َةاَال ددددددمَ  َ َتَ دَ  َغ  َ(1)اا  

َ

                                                 
  في َإشاروَإل َالموضوعَالثانيَوالثالثَو و:َترجيالَالمةعونَمع مَوترجيالَالعطف.( 1)



ََ (245) 

َونحوَ ول :
دددددذَ إ َ دددددوَ ي ََنَ زَ رَ ب دددددَاتَ ي دددددان َغ اَالَ اَم  َاما
َ

ددددددجَ زَ وَ َ ددددددوَ الحَ َنَ ج  َ(2)اون ددددددي َع َالَ وَ َبَ اج 

َ
َوالتقدير:َزججنَالحواجبَوكحلنَالعيون.

النتةاءَالمشاركةمَفالماءَالَيشارك َالتبنَفديَالعلدفمََ؛ دَامتنعَالعطفَفياا
َوالعيونَالَتشاركَالحواجبَفيَالتزجيج.

َوامتنعَالمةعونَمع َالنتةاءَالمعيةَفيَالبيتَاألون؛َألنَالماءَالَيصاحبَ-
َالتبنَفيَالعلفمَوالنتةاءَفاهدوَاإلرالمَبااَفيَالبيتَالثاني.

بةعددنَمحددذوفََتفانتصددبَ.إذَمددنَالمعلددومَأنَالعيددونَمصدداحبةَللحواجددب
َتقديرهَفيَاألون:َوسقيتااَماءمَوفيَالثاني:َوكحلنَالعيونا.

 ملحوظة:
العامددنَفدديَالمةعددونَمعدد :َ ددوَالةعددنَالددذيَ بلدد مَأوَمدداَفدديَمعندداهمَولدديرَََ
َ.(3)اَللجرجانيخالفاََمالواو

 قال ابن مالك:
  ْ بَ َسووو هِ هِ بْ َشووووَ  لِ ْعوووفِ الْ  نَ ا ِموووَموووبِ 
 

  ْ َحواأْلَ  لِ وْ قَ ن الْ  ِ  اوِ وَ الْ  بِ الَ  بُ صْ ا ال ك يَ  
َ

 الخالصة:
َمبعدددَواوَأريددَبادداَالتنصديصَرلدد َالمعيددةَم دوَاسددمَفضدلةَالمفعوول معووه:
َمعناه:َيمسبو ةَبةعنَأوَماَف

َتَوالنين.:َسرتَوالطري مَومشيمثاله
َ:َالنصب.حكمه
َولالسمَالوا عَبعدَالواوَأحوان:َ
َا.وجوبَالنصبَرل َالمةعوليةَإذاَامتنعَالعطفمَنحو:َ متَوزيدَا -1
 اَكاأل .رجحانَالنصبمَنحو:َكنَأنتَوزيدَا -2
 رجحانَالعطفمَنحو:َ امَزيدَورمرو. -3
منَمتعددمَمثن:َاشدتركَزيددَإالََيالَي تالعامنَوجوبَالعطف:َإذاَكانَ -4
 ورلي.
 ا.اَوماءَباردَارلةتااَتبناََ:امتناعَالنصبَوالعطفَكماَفي -5

                                                                                                                            
م1/222َمَو مدعَالاوامدع:1/346َمَوالتصدريال:2/207َوردَ ذاَالبيتَفي:َشر َابنَرقين:َ( 1)

 .2/238واألشموني:َ
مَوشدر َواألشددموني:1/222َمَو مدعَالاوامدع:1/346َوردَ دذاَالبيدتَفدي:َشدر َالتصدريال:َ( 2)

2/239. 
اختلفَالعلماءَفيَالناصدبَللمةعدونَمعد مَفقدانَالبصدريون:َالناصدبَلد َمداَسدب َمدنَالةعدنَأوَ( 3)

الكددوفيينمَوزرددمَاألخةددشَوجمارددةَمددنَالكددوفيينَأندد َنصددبَرلدد َشددبا .َكددذاَذكددرهَطاهةددةَمددنَ
الظرفيةمَوالواوَمايهةَللظرفية.َو انَالجرجاني:َإن َمنصوبَبالواومَوردَبد نَالدواوَلدوَكاندتَ

مَوشدر َابدن1/343َا.َانظرَ دذهَالمسد لة:َشدر َالتصدريال:َراملةَالَتصنَبااَإذاَكانَضميرَا
مَو ددَتضدمنااَبيدتَابدن2/174َر َالتساين:َمَوش2/231مَوشر َاألشموني:2/202َرقين:َ

 مالكَاألخير.



ََ (246) 

*َ*َ*َ



ََ (247) 

 الحال
 تعريفها:

َيقعَفيَجوابَكيف.َمللداللةَرل َ يهةَم يَوصفمَفضلةمَمنصوب

 شرح التعريف:
 * الوصف:

َو و:َم وَماَدنَرل َمعن َوذاتمَمتصفَباا
نَوصدديغَالمبالغددةمَوأفعددَماسددمَالةارددنمَواسددمَالمةعددونمَوالصددةةَالمشددباةَ-

َالتةضين.
والحدانَالجامددوََمَلتددخنَالجملدةَوشدباااوالمقصودَبالوصدفَولدوَتد ويالاََ-

َلت وينَذلكَكل َبالمشت .
(َليستَوصدةاامََممَحان[71]النساء:ََ﴾  َاْ ِفُروا ثُبَا    ﴿فإنَ ين:ََ- معَأنَ)ث ب اتت

َألنااَمقد روَبمتةر ين.َ؛فالجواب:َإنااَفيَمعن َالوصف
َ ضلة:*َ

َ:لتخرجَالعمدو
مَالَ[18]لقمان:ََ ﴾ َواَل تَْمِش  ِن اأْلَْرِض َمَرًحا ﴿:َتعال فإنَ ين:َإنَ ونَ ََ-

ا(َ ََ–يصالَسقوطَ)مرحا ألنَالمعند َسديكونَ)الَتمدش(َو دوََ–مدعَكوناداَحداالا
َخالفَالمقصودَبنَوالمعقون.

مدداَيقددعَبعدددَتمددامََ-أي:َفدديَبددابَالحددان-فددالجواب:َأنَالمددرادَبالةضددلةَ ندداَ
َيرَمعناهَماَيصالَاالستغناءَرن .الجملةمَول

 *  ن جواب كيف:
فإن ََ[60]البقرو:ََ﴾ َواَل تَْعثَْوا  ِن اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ  ﴿:َتعال فإن َيردَرلي َ ول َ

َحانمَوالَيقعَفيَجوابَكيف.
ددمَمددنََ- والجدواب:َأنَالحدددَخدداصَبالحددانَالمبينددةمَو دديَالتدديَتةسددرَمدداَأ ب ا 

َألنَ)مةسدين(َحانَمؤكدوَلصاحباا.َ؛وَبصاحبااالايهاتمَوليستَللحانَالمؤكد
 قال ابن مالك:

 الَحوووواُل َوْصووووْف  َْضوووولَةْ ُمْ تَِصووووبُ 
 

َ(1)ُمْفِهوُم  ِوون َحووال  َكوـ:  َووْرًدا أَْيَهووبُ  

َ
 شروف الحال:

َللحانَشروطَيجبَتوافر امَو ي:
 األول: الت كير:

َفإذاَجاءتَمعرفةَوجبَت ويلااَبالنكرو.
أي:ََ؛ألونمَوالتقدير:َمرتبينمَونحو:َأرسدلااَالعدراك:َادخلواَاألونَفامثاله
ك ةا. ع ت ر  َم 

 الثا ن: أن تكون م تقلة غالبًا:
                                                 

 ا.إشاروَإل َتعريفَالحانمَوأن َوصفَفضلةَمنتصبَيدنَرل َحانمَنحو:َأذ بَفردَا( 1)
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تكدونَفديَصداحبااَحدانَحددوثََمأي:َطارهدةَ؛بمعن :َأنَتكدونَغيدرَثابتدة
َالةعنمَثمَالَتلبثَأنَتزونَبزوانَالةعن.

َ.:َجاءَزيدَضاحكاامَفالضحكَ دَيزونَوينتقن.َوجاءَأحمدَماشياامثاله
ا كقولك:َدروتَ َسميعاامَوخل َ َالزرافدةَيدديااََمو دَيجيءَوصةااَالزما

َأطونَمنَرجليااتَ
 فعنَماامَمبنيَرل َالةتال. جاء
 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. أحمد
َحانَمنصوبةمَورالمةَنصبااَالةتحةَالظا رو. ماشياا

 :-كما سب -الثالث: أن يكون مشتقاا 
 ن مالك:قال اب

 َوَكْو ُوووووووووووووهُ ُمْ وووووووووووووتَِقاًل ُمْشوووووووووووووتَقكا
 

َ(1)يَْغِلووووُب لَِكووووْن لَووووْيَس ُمْسووووتََحقكا 

َ
َو دَتقعَالحانَجامدوَإذاَأمكنَت ويلااَبمشت مَك نَتدنَرل :َ-
َأسداا.َ-أ َرلي  َتشبي مَمثن:َك ر 
 فعنَمااَمبنيَرل َالةتال. ك رَ 
 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. رلي
اَأسدداامَو ديَمنصدوبةمََمحانَجامدوَمؤولدةَبمشدت  اأسدَا تقددير ا:َمشداباا

َورالمةَنصبااَالةتحةَالظا رو.
أي:ََ؛مثدددن:َبعتددد َيددددااَب ي ددددَتَ-و دددوَو دددوعَالةعدددنَمدددنَالجدددانبين-مةارلدددةََ-ب

َأي:َمتشافاين.َ؛متقابضينمَوكلمت َفاهَإل َف يَ 
َبددر مَ-جـَ اَإَ؛سعرمَمثن:َبعتَالشديءَرطدالا را َمدنَأي:َمسدع   ذاَكدانَحداالا

َمنَالمةعونَب َو وَكنَالشيءَمالةارنَفيَ)بعت( اَإذاَكانَحاالا َ.(2)ومسع را
 قال ابن مالك:

 َويَْكثُوووُر الُجُمووووُد  ِوووون ِسوووْعر  َو ِوووون
 

ل  بِووووووووواَل تََكلُّوووووووووفِ    ُمْبوووووووووِدي تَوووووووووأَوُّ
 

 َكبِْعوووووووهُ ُموووووووداا بَِكوووووووَيا يَوووووووًدا بِيَووووووودْ 
 

َ(1)َوَكووووورك َ ْيوووووْد أََسوووووًدا أَْي َكأََسووووودْ  

َ

                                                 
 فيَالبيتَإشاروَإل َأنَاألكثرَواألغلبَفيَالحانَأنَتكونَمنتقلةَومشتقة. (1)
َو دَتقعَالحانَجامدوَمؤولةَبالمشت َفيَسبعَمساهن:( 2)
َا.اَرربيًَّأنَتكونَموصوفةمَنحو:َ ر ناََ-1
َأنَيقدرَ بنَالحانَمضافمَنحوَ ونَالشارر:َ-2

َاَبطددددددنَنعمددددددانَأنَمشددددددتتضددددددوعَمسددددددكَا
َ

َبددددددد َزيندددددددبَفددددددديَنسدددددددووَضدددددددةراتَ
َ

َ[.142]األرراف:ََ ﴾  َتَمك ِميقَاُ  َرب ِِه أَْربَِعيَن لَْيلَةً  ﴿َامَنحوَ ول َتعال :رددَاَ-3
َا.اَأطيبَمن َرطباَنمَنحو:َ ذاَبسرَادالةَرل َطورَوا عَفي َتةضيَ-4
َا.ذ باََكَ اَلصاحباامَنحو:َ ذاَمال َأنَتكونَنورَاَ-5
َا.اَرنَصاحباامَنحو:َ ذاَحديدكَخاتمَاأنَتكونَفررَاَ-6
 .2/299ا.َينظر:َأوضالَالمسالك:َ ذاَخاتمكَحديدَاَ:َل أوَأصالاََ-7
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 صاحب الحال:
مثنَ)الضيف(َفديَ ولدك:َجداءََموصاحبَالحان:َ وَالذيَت ب ي  نَالحانَ يهت 

ا. امَو)الجيش(َفيَ ولك:َرجعَالجيشَمنتصرا َالضيفَمسرورا
 حكم صاحب الحال:

فكمداَأنَاألصدنَفديََمونسبةَالحانَمنَصاحبااَمثنَنسبةَالمبتددأَمدنَخبدره
غمَواألصددنَفدديَاألخبددارَأنََالمبتددأَأنَيكددونَمعرفددةمَوالَيكددونَنكددروَإال بمسددو  

تكددونَنكددرو.َفكددذلكَ)الحددان(َاألصددنَفيادداَأنَتكددونَنكددرومَوأنَيكددونَصدداحبااَ
َمعرفة.

جدداءَزيدددَراكباددامَفراكباددا:َحددانَمددنَزيدددَو ددوَصدداحبااَمعرفددةمََمثووال يلووك:
وكذلكَ ولك:َلقيتكَمنطلقاامَفصاحبَالحانَ ناَمعرفدةمَو دوَالضدميرَالمرفدوعَ

َ)الكاف(.)التاء(َأوَالمنصوبَ
لقدي:َفعدنَمدااَمبنديَرلد َالسدكونَالتصدال َبتداءَالةاردنمَوالتداء:َ لقيتك

ضميرَمتصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارنمَوالكاف:َضميرَ
 متصنَمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَنصبَمةعونَب .

حدددانَمدددنَ)التددداء(َأوَ)الكددداف(َمنصدددوبةمَورالمدددةَنصدددبااَالةتحدددةَ منطلقاا
َالظا رو.

  كرة: مجنء صاحب الحال
و دَي تيَصاحبَالحانَنكروَإذاَكانَ نداكَمسدوغَلدذلكمَو دذهَالمسدوغاتَ

َ ي:َ
:َو وَتقلينَاالشتراكَفديَالنكدراتمَأي:َنكدروَمختصدةمَإمداَالتخصيص -1

َباإلضافةَأوَبالوصف.
َ[10]فصدلت:َ ﴾  ِن أَْربَعَِة أَيكام  َسَواًء ِللسكا ِِلينَ  ﴿:َتعال نحوَ ول َباإلضا ة، َ-َ

انَمددنَنكددروَو دديَ)أربعددة(َألنادداَتكددونَمددنَاأليدداممَأوَاألسددابيعمَأوَفسددواءَحدد
َالشاورمَلكنااَخصصتَبإضافتااَلحيام.

اََ–ومثال َ ََم:َمررتَبغالمَرجنَمكتوفادامَفغدالمَنكدرو-أيضا دص  ولكدنَخص  
َبإضافت َإل َرجنَفصالَمجيه َصاحبَحان.

اَمجتاددداامَوكقددراءوَبعضددام:َبالصووفة،َ- ووا  ﴿َنحددو:َرأيددتَطالبادداَصددغيرا َولَمك
ْق ِلَموا َمعَُهومْ  ِ ُمَصود ِ رنددََ(2)فدـ:َ)مصدد اا(ََ[89]البقدرو:ََ﴾ َجاَءُهْم ِكتَاْب ِمْن ِعْ ِد هك

منَ رأَبالةتالَحانَمنَكتابَو يَنكرومَوجازَذلكَألنااَموصوفةَبـ:َ)منَرندَ
.) َ

جاء:َفعنَماامَمبنيَرل َالةتالمَ دم:َضدميرَمتصدنَمبنديَفديَ جاء م
 عونَب .محنَنصبَمة

 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. كتاب

َمنَ
 رندَ 

من:َحرفَجرمَرندد:َاسدمَمجدرورَورالمدةَالجدرَالكسدرومَو دوَ
مضدددافمَولةدددظَالجاللدددةَمضدددافَإليددد َمجدددرورَورالمدددةَالجدددرَ

                                                                                                                            
َمددذكوروَيلادداَبالمشدت مَواألمثلددةرلدد َسدعرمَوكددذلكَإذاَأمكدنَت وَتيكثدرَمجدديءَالحدانَجامدددوَإذاَدلد( 1)

 فيماَسب .
 أبيَربلةَبالنصب. بن  رأَإبرا يم( 2)
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 الكسرومَوالجارَوالمجرورَشب َجملةَفيَمحنَرفعَصةةَلكتاب.

َتحةَالظا رو.حانَمنصوبةمَورالمةَنصبااَالة مصد اا

َوَموا أَْهلَْك َوا ِموْن قَْريَوة  َِّالك لََهوا  ﴿:َتعال مَمثنَ ول َأن تكون ال كرة عامةَ-2
فجملدةَ)لاداََمنددذرون(َحدانمَوصداحبَالحدانَ) ريددة(مََ[208]الشدعراء:َ ﴾ ُمْ وِيُرونَ 

ألناداَجداءتَفديَسدياقَالنةديَفددلتََ؛و يَنكرومَوالمسوغَلذلكَأنااَنكروَرامة
َرل َالعموم.

َمَمثنَ ونَالشارر:أن يكون صاحب الحال مؤخًرا عن الحالَ-3
ل ددددددددددددددددنَ  دددددددددددددددداَط  شا وح  م  ي ددددددددددددددددةَ  َل م 

َ
َ

ل ددددددددددددددنَ َ خ  َك   ن دددددددددددددد َ  َ(1)ي ل ددددددددددددددو  

َ

والمسددوغ:َتدد خيرَصدداحبََمفموحشاددا:َحددانَوصدداحبااَ)طلددن(َو دديَنكددروَ
َالحانَرليااَواألصنَ)لميةَطلنَموحش(.

ا:َفيَالدارَجالسااَرجن.َ َومثال َأيضا
فددددددددددددديَ
 الدار

حرفَجرَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلررابمَالددار:ََفي:
وشدب َالجملدةَمتعلد ََماسمَمجدرورَورالمدةَجدرهَالكسدروَالظدا رو
 بمحذوفمَوتقديرهَ)موجود(َخبرَمقدم.

 حانَمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. جالساا

َالضمةَالظا رو.َ مبتدأَمؤخرَمرفوعمَورالمةَرفع رجن

 قال ابن مالك:   

 َولَووووووْم يُ َككووووووْر َغاِلبًووووووا يُو الَحوووووواِل َِّنْ 
 

وووْص أَْو يَوووبِنْ   ْر أَْو يَُخصك  لَوووْم يَتَوووأَخك
 

 ِمووْن بَْعووِد  َْفوون  أَْو ُمَضوواِهيِه َكووـ: )اَل 
 

يَْبوووووووو ِ اْمووووووووُرْؤ َعلَووووووووى اْمووووووووِر    
َ(2)ُمْستَْسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووِهالَ 

َ  أ واع الحال:
َت تيَالحانَرل َصورَثالث:ََ
 حال مفردة: -1
 :ملةَوالَشب َجملةو يَماَليستَجََ
و دديَتطدداب َصدداحبااَفدديَالنددوعَ)التددذكيرَوالت نيددث(مَنحددو:َأ بددنَمحمدددََ-

اَوأ بلتَ ندَمبتسمةمَوفيَالعددَ)اإلفرادمَوالتثنيةمَوالجمع(مَنحو:َواجد َ مبتسما
الصعابَ ويًّامَواجااَالصعابَ ويينمَواجاواَالصعابَأ وياءمَونقدون:َواجاديَ

                                                 
مَومعجدددمَالشدددوا د:2/291َمَوشدددر َاألشدددموني:2/315َوردَالبيدددتَفدددي:َأوضدددالَالمسدددالك:َ( 1)

 .1/375مَوشر َالتصريال:2/704َ
الحدانمَأوََالحانَيكونَمعرفدةمَو ددَيكدونَنكدروَإذاَتد خرَردنَصاحبفيَالبيتينَإشاروَإل َأنَ( 2)

 أوَدنَرل َرمومَلو ور َبعدَنةيَأوَنحوه.أوَبإضافةمَخصصَبوصفمَ
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مَوإلرددرابَالصددعابَ ويددةمَواجادداَالصددعابَ ددوي ي دداتت َالصددعابَ  و  ددن  ا  تينمَواج 
َاألخيرمَنقون:

نَ  ا  فعنَأمرَمبنيَرل َالسكونمَالتصال َبندونَالنسدوومَوندونَالنسدووَ واج 
 ضميرَمتصنَمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَرفعَفارن.

 مةعونَب َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. الصعاب
ألنااَجمعََ؛يابةَرنَالةتحةحانَمنصوبةمَورالمةَنصبااَالكسروَن  ويات

َمؤنثَسالم.
 حال جملة: -2
َإذاَو عتَبعدَمعرفة.َ-اسميةَوفعلية-تقعَالجملةَبنوريااَََ َحاالا
َ:َننتصرَرل َالعدوَونحنَيدَواحدو.مثال الجملة االسميةَ

َ:َسر َالةداهيَيتسلنَنحوَالعدو.مثال الجملة الفعلية  

 : 1)شروف الجملة الواقعة حاالً 
َشروطَالَبدَمناا:ويشترطَف َيَالجملةَالوا عةَحاالا

َأنَتكونَخبرية:َلقيتَمحمدااَيركبَدراجةمَفالَتصالَالجملةَاإلنشاهية. -1
فددالَتعددربَ)سدديادين(َفدديَ ولدد ََمأنَتكددونَغيددرَمصدددروَبدددلينَاسددتقبان -2

.َ[99]الصافات:ََ ﴾ َوقَاَل َِّ  ِن َياِهْب َِّلَى َرب ِن َسيَْهِدينِ  ﴿:َتعال  َحاالا
َبطةَإماَبالواوَأوَالضميرَأوَباماَمعاا.أنَتكونَمرت -3

َفالواومَنحو:َلنَنغةنَوالعدوَمتربصمَنامَالصبيَولعبت َفيَيده.
َنحو:َيعجبنيَالصانعَشعارهَاإلتقانمَلقيتَرليًّاَيدهَفيَجيب .َموالضمير

يَْسوووتَْخفُوَن ِموووَن ال كووواِس َواَل  ﴿:َتعدددال وبدددالواوَوالضدددميرَمعادددامَنحدددوَ ولددد َ
ِ َوُهَو َمعَُهمْ يَْستَْخفُوَن مِ  َ.[108]النساء:ََ ﴾ َن هك

َونحو:َجاءَرليَويدهَتنزف.
َمبنيَرل َالةتال. جاء  فعنَماات

 فارنَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. رلي

الدددواو:َواوَالحدددانمَيدددد:َمبتددددأَمرفدددوعَورالمدددةَرفعددد َالضدددمةَ ويده
والاداء:َضدميرَمتصدنَمبنديَرلد َالضدمََمو وَمضافَمالظا رو
 حنَجرَمضافَإلي .فيَم

والةارددنََمفعددنَمضددارعَمرفددوعَورالمددةَالرفددعَالضددمةَالظددا رو تنزف
َضميرَمستترَتقديرهَ ي.

جملةَ)تنزف(َفديَمحدنَرفدعَخبدرَالمبتددأمَوالجملدةَاالسدميةَ)يددهَ
َتنزف(َفيَمحنَنصبَرل َالحان.

 شبه جملة: )الظرف أو الجار والمجرور . - 3
                                                 

 .1/389مَوشر َالتصريال:2/346ََانظر:َأوضالَالمسالك:( 1
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َيَرحابَالطبيعة.جارَومجرورمَنحو:َرأيتَالطيورَفَ-
ظرف:َرأيتَرليًّاَفوقَالدارمَرأيتَالطيورَبدينَالشدجرَوالز درمَوالَبددََ-

َأنَيكونَصاحبَالحانَفيَالجملةَوشب َالجملةَمعرفة.
فعددنَمددااَمبندديَرلدد َالسددكونَالتصددال َبتدداءَالةارددنمَوالتدداءَ رأيت

 ضميرَمتصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.
 مةَنصب َالةتحةَالظا رو.مةعونَب َمنصوبمَورال الطيور
 و وَمضاف.رل َالةتالَظرفَمكانَمبنيَ بين

مضافَإلي َمجرورمَورالمةَجرهَالكسرومَوالظرفَشدب َجملدةَ الز ور
َمتعل َبمحذوفَحان.

 قال ابن مالك:
 َوَمْوِضوووووُع الَحووووواِل تَِجووووونُء ُجْملَوووووهْ 

 
 َكَجوووووواَء َ ْيووووووْد َوْهووووووَو  َوووووواو  ِرْحلَووووووهْ  

 
 ِرع  ثَبَووووووووو ْ َوَياُ  بَوووووووووْدء  بُِمَضوووووووووا

 
 َحوووَوْ  َضوووِميًرا َوِموووَن اْلوووَواِو َخلَووو ْ  

 
 َوَياُ  َواو  بَْعوووووووَدَها اْ وووووووِو ُمْبتَوووووووَدا

 
 

 لَووووووهُ الُمَضوووووواِرُع اْجعَلَوووووونك ُمْسوووووو ََدا 
 

َما  َوُجْملَووووةُ الَحوووواِل ِسووووَوى َمووووا قُوووود ِ
 

َ(1)بِوووووووَواو  اْو بُِمْضوووووووَمر  أَْو بِِهَمووووووووا 

َ
 تعدد الحال:

َتكون:َوذلكَب نَمو دَتتعددَالحان
ا.مفردتين •  مَنحو:َسمعتَاألنباءَمصغيااَمستبشرا

  رأتَالقصةَمستمتعااَيعجبنيَخيالاا.َمفردة، وجملة  علية: •

 اندفعَالجنودَمتقدمينَو مَحذرون.َمفردة، وجملة اسمية: •
 قال ابن مالك:

 َوالَحوووووواُل قَووووووْد يَِجوووووونُء َيا تَعَوووووودُّدِ 
 

  2)ِلُمْفوووووَرد   َووووواْعلَْم َوَغْيوووووِر ُمْفوووووَردِ  

 
 لخالصة:ا

َ:َوصفَفضلةَيقعَفيَجوابَكيف.الحال  
 وشروف الحال:ََ
َنكروَوماَجاءَمعرفةَيؤونَبالنكرو. -1
 مشتقًّاَويؤونَالجامدَبالمشت . -2

                                                 
رَبعد اَإل َجوازَا ترانااَبالواومَفإنَوجدتَالواوَالَبدَأنَنقدَ َ–فيَاألبياتََ–يشيرَابنَمالكَ( 1)

والَبدَمدنَاشدتمانَجملدةَالضدميرَرلد َرابدطََمبتدأمَنحو:َجاءَزيدَيضحكمَأي:َو وَيضحكم
 ا.يربطااَبصاحبَالحانمَو وَالواوَفقطَأوَالضميرَفقطمَأوَاالثنانَمعاَ

اَمَفمثانَاألون:َجاءَمحمدَمبتسمَادإشاروَإل َجوازَمجيءَالحانَمتعددوَوصاحبااَمةردَأوَمتعد( 2)
 غضبانَضاحكة.َاامَومثانَالثاني:َلقيتَ ندَامسرورَا



ََ (253) 

:َالَبدَأنَيكونَمعرفةمَو دَيجيءَنكروَإذاَكانتَمخصصةَوصاحب الحال
َبوصفَونحوهمَأوَتقدمتَرليااَالحانمَأوَسبقتَبنةيمَأوَنايمَأوَاستةاام.

َان:َلااَأنواعَثالثة:الحو •
َمةردو. -1
 جملة. -2
 شب َجملة. -3
ويشترطَفيَالحانَالجملةَأنَتكدونَخبريدةَغيدرَمصددروَبمداَيددنَرلد َ •

َالمستقبنمَوأنَتشتمنَرل َرابطَيربطااَبصاحبَالحان.
 و دَتجيءَالحانَمةردوَأوَمتعددوَلمةردَأوَمتعدد. •
َو دَسبقتَاألمثلةَوالشر .َ

* * *



ََ (254) 

 باب التميي 
 تعريفه:
(َمبدينَإلبادامَاسدمَو دوَالمةدرد وَاَ ن  أوَالنسدبةََمسمَنكروَتضمنَمعن َ)م 

َ.(1)و وَالجملة
فكلمدةَ)كوكبادا(ََ[4]يوسدف:ََ﴾ َرأَْيُ  أََحَد َعَشوَر َكْوَكبًوا ﴿:َتعال :َ ونَ َمثاله
َتمييز.

َو ي:َمفالتمييزَماَاجتمعَفي َخمسةَأمورَمورلي 
امَفـ:َ)كوكباا(:َاسم. -1  أنَيكونَاسما

 نكروَكماَفيَاآليةَالمذكورو.َأنَيكون -2

 مشتقة.بوليستََمأنَيكونَجامدااَفـ:َ)كوكباا(َجامدو -3

اَمنَالذواتمَفماَاألحددَرشدرَالتديَر  دا؟َ -4 اَلماَكانَمباما أنَيكونَمةسرا
 أ يَكواكبَأمَدنانيرَأمَغير اَ؟

 أنَيكونَفضلة. -5

 حكمه:
حددوَوحكدمَالتمييدزَالنصدبمَوالناصدبَلمبدينَاالسدمَ دوَذلدكَاالسدمَالمدبامَن

دامَوالناصدبَ امَفدـ:َ)رشدرين(َ ديَالتديَرملدتَالنصدبَفديَدر ما رشرينَدر ما
َ.(2)نحو:َ)طابَنةساا(َملمبينَالنسبةَماَسبق َمنَفعنَأوَشبا 

اَتقدديرهَ طاب فعنَمدااَمبنديَرلد َالةدتالمَوالةاردنَضدميرَمسدتترَجدوازا
  و.

َتمييزَمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. نةساا

 قال ابن مالك:
 ْم بَِمْع َوووى )ِموووْن  ُمبِووويْن  َِكوووَرمْ اْسووو

 
 َرمْ ـيُْ َصوووووُب تَْميِيوووووً ا بَِموووووا قَوووووْد  َسكووووو 

 
ا  َكِشووووووووْبر  اْرًضووووووووا َوقَِفيوووووووو   بُوووووووورك

 
َ(3)َوَم َووووووووووَوْيِن َعَسوووووووووواًل َوتَْمووووووووووَرا 

َ
 أوجه االتفاق واالختالف بين الحال والتميي :

 أوجه االختالف أوجه االتفاق

 التميي  الحال

                                                 
 .112:َمعجمَالنحو( 1)
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د( 3) (مَوأند َمنصدوبَوالعامدنَفيد َنَ يشيرَابنَمالكَإل َتعريفَالتمييزمَوأن َاسمَيتضدمنَمعند َ)م 

 ز.ي وَماَفسرهَالتمي



ََ (255) 

الغالددبَفدديَالحددانََ–1َ روكنَمناماَاسمَنك
 أنَتكونَمشتقة.َ

الغالددبَفدديَالتمييددزَأنََ-1
 .يكونَجامداا

مةسروَلماَانبامَمدنََ-2 فضلةَمنصوب
 .الايهات

مةسدددرَلمددداَاندددبامَمدددنََ-2
 الذوات.َ

 الَيتقدمَرل َصاحب .َ-3 تتقدمَرل َصاحباا.َ-3 

الحددانَتجدديءَجملددةََ-4 
 وشبااا.

اََ-4 الَيكدددددددددونَإالَاسدددددددددما
ا.  صريحا

َ.(1)الَيتعددَ-5 ت تيَمتعددو.َ-5 

 أ واع التميي :
َالتمييزَضربان:َتمييزَمةردمَتمييزَنسبة:

ا–ويسم ََمتمييزَالمةرد -1 اََ-أيضا تمييدزَالدذاتمَو دوَمداَكدانَالمميدزَاسدما
ا. اَملةوظاامَولاذاَسميَبالملةوظَأيضا َمباما

َجملةَمبامة َالنسبة -2 ويسم ََمتمييزَالنسبةَأوَالجملةمَو وَماَكانَالممي ز 
َي ذ ك ر. ظ َمنَالكالمَمنَغيرَأن  َبالملحوظ؛َألن َي ل ح 

 أواًل: تميي  المفرد:
َمظانَتمييزَالمةرد:

َمَنحو:ما جاء يمي  لفًظا من ألفاظ المقادير -1
ا.الكيل -أ حا اَ  م  امَوكيلةَردساامَو دحا َمَمثن:َاشتريتَصارااَ محا

مَوالتدداءَالتصددال َبتدداءَالةارددنَ؛فعددنَمددااَمبندديَرلدد َالسددكون اشتريت
 ضميرَمتصنَمبنيَفيَمحنَرفعَفارن.

 مةعونَب َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. صارااَ

ا َتمييزَمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.  محا

َوكيلدددوَالوووو ن -ب َرسدددالا اَطحينادددامَواشدددتريتَرطدددالا مَمثدددن:َأمتلدددكَ نطدددارا
. َبرتقاالا
لظددا رومَوالةارددنَفعددنَمضددارعَمرفددوعَورالمددةَرفعدد َالضددمةَا أمتلك

 ضميرَمستترَتقديره:َأنا.

                                                 
 .1/252 معَالاوامع:َ( 1)



ََ (256) 

ا  مةعونَب َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.  نطارا
َتمييزَمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. طحيناا
ددامَو يددراطَ طناددامَوفدددانَالمسوواحة،  -جووـ  مثددن:َرنددديَأربددعَدونمدداتَأرضا
ا.َم صباا اَأرضا َواشتريتَ كتارا

رلدد َالسددكونَالتصددال َبتدداءَالةارددنمَوالتدداءَفعددنَمددااَمبندديَ اشتريت
 ضميرَمتصنَمبنيَفيَمحنَرفعَفارن.

ا  مةعونَب َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.  كتارا
ا َتمييزَمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. أرضا

 قال ابن مالك:
ا  َكِشووووووووْبر  اْرًضووووووووا َوقَِفيوووووووو   بُوووووووورك

 
 َوَم َوووووووووووَوْيِن َعَسووووووووووواًل َوتَْموووووووووووَرا 

َ
ة   ﴿:َتعال مَنحوَ ول َما جاء يمي  ما يشبه المقدار -2  ََمْن يَْعَمْل ِمثْقَواَل َيرك

مَفمثقانَذروَي ع د َشب َالدوزنمَومثلد :َرندديَورداءَ[7]الزلزلة:َ  ﴾ َخْيًرا يََرمُ 
سدمناامَفوردداءَلدديرَشدديهااَيكددانَبدد مَبددنَ ددوَشددبي َبالكيددنمَومثلدد :َمدداَفدديَ

َراحدةتَسدحاباامَفموضد عَراحدةَلديرَمسدافةمَبدنَ دوَشدبي َالسماءَموضع 
َ.(1)بالمسافةمَو كذا

نَ ف من:َاسمَشرطَمبنيَرل َالسدكونَفديَمحدنَرفدعَمبتددأمَيعمدن:َ يعمنَم 
(َورالمدةَجزمد َالسدكونمَو دوَ دن  فعنَمضارعَمجدزومَبعددَ)م 
.) ن   فعنَالشرطمَوالةارنَضميرَمستترَتقديرهَ وَيعودَرل َ)م 

ب َالةتحدةمَو دوَمضدافمَذرو:َمةعونَب َمنصوبمَورالمةَنص ذروَمثقان
 ورالمةَجرهَالكسروَالظا رو.َممضافَإلي َمجرور

ا  تمييزَمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحة. خيرا
ه َ و دوََمورالمةَجزمد َحدذفَحدرفَالعلدةَمفعنَمضارعَمجزوم ي ر 

والااءَضميرََمجوابَالشرطمَوالةارنَضميرَمستترَتقديرهَ و
جملددةَالشددرطَوَممبندديَرلدد َالضددمَفدديَمحددنَنصددبَمةعددونَبدد 

َوالجوابَفيَمحنَرفعَخبرَالمبتدأ.
 حكم التميي  من هيا ال وع )المقادير وشبهها :

َوتمييزَالمقاديرَيجوزَنصب مَويجوزَجرهَبـ:َ)من(َأوَباإلضافة.
الت.-فيَحالةَالجرََ–تقونَ َ:َاشتريتَصارااَمنَ مالمَأوَصاع َ  م 
وباإلضافةَفيَالمثانََفكلمةَ مالَتمييزَمجرورَبـ:َ)من(َفيَالمثانَاألونمََ
َالثاني.

 قال ابن مالك:
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 َوبَْعوووووَد ِيي َوِشوووووْبِهَها اْجوووووُرْرمُ ََِّيا
 

َ(1)أََضوووووووْفتََها َكُمووووووودُّ ِحْ َفوووووووة  ِغوووووووَيا 
َ

اَباإلضافةمَنحو:ََ-3 تمييزَاألردادَمنَثالثةَإل َرشروَيكونَجمعااَمجرورا
َرنديَثالثةَكتبتمََتمييزَمجرورَباإلضافة.

َمرشدرَإلد َتسدعةَوتسدعينَيكدونَمةدردااَمنصدوبااتمييزَاألردادَمنَأحددَ -
نحو:َفيَالةصنَخمسةَوثالثونَطالباامَتمييزَمنصوبَورالمدةَالنصدبَ

 الةتحة.

امَنحدو:َحضددرَ - تمييدزَالماهدةَواأللدفَومضدارةاتااَيكدونَمةدردااَمجدرورا
 .ماهةَامرأوَوألةاَرجن

َ.[4]يوسف:ََ﴾ َِّ  ِن َرأَْيُ  أََحَد َعَشَر َكْوَكبًا ﴿:َتعال و ول َ
فعددنَمددااَمبندديَرلدد َالسددكونَالتصددال َبتدداءَالةارددنمَوالتدداءَ رأيت

 فيَمحنَرفعَفارن.َمضميرَمتصنَمبنيَرل َالضم
 رددَمبنيَرل َفتالَالجزأينَفيَمحنَنصبَمةعونَب . أحدَرشر
َتمييزَمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. كوكباا

(َاالسددتةااميةمَوذلددكَ ددم  ألنَ)كددم(َفدديَالعربيددةَ*َومددنَتمييددزَالعددددَتمييددزَ)ك 
َكنايةَرنَرددَمجاونَالجنرَوالمقدارمَو يَرل َضربين:

:َبمعندد َأيَرددددمَويسددتعملااَمددنَيسدد نَرددنَكميددةَالشدديءَاسووتفهامية -أ
َوتمييز اَمةردَمنصوب.

َ:َ)كتاباا(َتمييزَمةردَمنصوب.ـتقون:َكمَكتابااَ رأت؟َف
يت؟َكمداَويجوزَخةضااَإذاَدخنَرلياداَحدرفَجدرمَمثدن:َبكدمَدر دمَاشدتر

ا ا؟َميجوزَنصبااَأيضا َفنقون:َبكمَدر ما
َ:َبمعن َكثيرمَويستعملااَمنَيريدَاالفتخارَوالتكثير.خبرية -ب
ددا–وتمييددزَ)كددم(َالخبريددةَمخةددواََ- نحددوَتمييددزَالعشددرومَفتقددون:َكددمََ-داهما

مَف َ:َ)ربيد(تمييزَمجرورَبإضافت َإل َ)كم(.ـربيدَملكت 
امَ وذلددكَنحددوَتمييددزَالماهددةَفمدداَفو اددامَ*َو دددَيدد تيَتمييز دداَمةددردااَمجددرورا

مَكماَتقون:َماهةَربدَملكتمَوألفَربدَملكت. َملكت  َتقون:َكمَربدت
امَو دونَ َما َدل  على مماثلة -4 َولَوْو ِج ْ َوا  ﴿:َتعدال مَنحو:َأنتَمثليَرلما

امَمدداا(َكنَمنامداَتمييدزَمنصدوبََ[109]الكاف:ََ ﴾ بِِمثِْلِه َمَدًدا فكلمةَ)رلما
َثل .لكلمةَم

ا.ما دل  على مغايرة -5 َ:َأنتَغيريَ درا
 ضميرَمنةصنَمبنيَرل َالةتالَفيَمحنَرفعَمبتدأ. أنت
غيدددر:َخبدددرَمرفدددوعمَورالمدددةَرفعددد َالضدددمةَالمقددددروَمندددعَمدددنَ غيري

ظاور دداَحركددةَالمناسددبةَو ددوَمضددافمَواليدداء:َضددميرَمتصددنَ

                                                 
دفيَالبيدتَإشداروَإلد َجدوازَجدرَالتمييدزَبعددَالمقداديرمَوذلدكَإذاَأضديفمَفدإنَلدمَي َ( 1) وجدبََفَ ض 

 نصب .
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 مبنيَرل َالسكونَفيَمحنَجرَمضافَإلي .
ا َمةَنصب َالةتحةَالظا رو.تمييزَمنصوبمَورال  درا

ددنعَمندد َمددوادَمختلةددةمَفيدد تيََكوول اسووم يوودل علووى يا  صووالحة -6 ألنَت ص 
التمييزَلتعيدينَالمدادوَالتديَصدنعتَمناداَ دذهَالدذاتمَمثدن:َرندديَخداتمَ

ا.َمفضةمَوسارةَذ باا َوثوبَحريرا

 ثا يًا: تميي  ال سبة:
َكددانَأووالمووراد  مدداَجددر ََبدد َرفددعَإباددامَمدداَتضددمن َمددنَنسددبةَرامددن؛َفعددالا

أوَوصددةاامَأوَاسددمَفارددنَإلدد َمعمولدد َمددنَفارددنَومةعددونَبدد مَو ددوَرلدد ََممجددراه
َ سمين:َمحونَأوَغيرَمحون.

 أواًل: تميي  ال سبة المحول:
َو وَأنواع:

أُْس َشوْيبًا ﴿:َتعدال :َكماَفديَ دونَ َاألول: محول عن  اعل   ﴾ َواْشوتَعََل الورك
فنسدبةَالةعدنَ)اشدتعن(َإلد َ)الدرأر(َواألصن:َاشدتعنَالدرأرَبالشديبمََ[4]مريم:َ

غامضةَغيرَظا رومَونحتاجَلشيءَيرفعَ ذاَاإلبااممَفإذاَ لنا:َ)شيباا(َفقددَزانَ
َالمعند َالمدرادمَو دوَامدتالءَالدرأرَبالشديبمَو دوَتمييدزَ ف   ذاَالغمواَور ر 

.َ؛محونَرنَالةارن َالرأر  َألنَاألصن:َاشتعنَشيب 
 فعنَمااَمبنيَرل َالةتال. اشتعنو

 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. أرالر

َتمييزَمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. شيباا

ل عن المفعول ْر َا اأْلَْرَض ُعيُو ًوا ﴿:َتعال :َنحوَ ونَ َالثا ن: محو    ﴾ َو َجك
فالنسبةَبدينَالةعدنَ)فجرندا(َو)األرا(َنسدبةَغامضدةَتحتداجَإلد َمداََ[12]القمر:َ

عَإباامادددا:َالَنددددريَفجددرتَبدددالبراكينَأمَبالمعدددادنمَفدددإذاَ لنددداَيوضددحااَويرفددد
َ؛)ريوناا(َزانَ ذاَاإلباام؟َوحددَنوعَالتةجيرمَو ذاَالتمييدزَمحدونَردنَمةعدون
َاألرامَومثلد :َغرسدتَالحديقدةَورداامَ درأتَ ألنَاألصدنَفيد :َوفجرنداَريدون 

َالكتابَأبواباا.
 قال ابن مالك:

 ْن بِوووأَْ عَالَ َواْلفَاِعوووُل الَمْع َوووى اْ ِصوووبَ 
 

وووووواًل َكأَْ ووووووَ  أَْعلَووووووى َمْ ووووووِ الَ   َ(1)ُمفَض ِ

َ
 ﴿:َتعدال وذلكَبعدَأفعنَالتةضينمَنحوَ دونَ َالثالث: محول عن المبتدأ: 

تجربدةمَفاألصدن:َتجربتديََكمَو ولك:َأناَأكثرَمن[34]الكادف:َ ﴾ أَ َا أَْكثَُر ِمْ َك َماالً 

                                                 
(1 )َ أَ َا  ﴿َمَكقول َتعال :فيَالبيتَإشاروَإل َأنَالتمييزَالوا عَبعدَأفعنَالتةضينَإنَصالَجعل َفارالا

 جره.َكثرَماليَوإنَلمَيصالَ:ألن َيصال[34َ]الكاف:ََ﴾ أَْكثَُر ِمْ َك َماالً 
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دَ–َوماليَأكثرَمنَمالكمَومن َمأكثرَمنَتجربتك َوأََعو ُّ  ﴿:َتعدال  ولد ََ–اَأيضا
.َ[34]الكاف:ََ﴾  َفًَرا َواألصن:َنةريَأرز 

 ثا يًا: تميي   سبة غير محول:
َرنَشيءمَويغلبَأنَيقعَفيَأسلوبينَإنشاهيين: َو وَالذيَليرَمنقوالا

أسددلوبَالتعجددبَفدديَصدديغتي َالقياسدديتينَ)مدداَأفعلدد مَأفعددنَبدد (َمثددن:َمدداََ-1
َاتَأكرمكَأبااتَوأكرمَبكَأباَ

اتَوويحددكَ - و دددَيقددعَفدديَربدداراتَتعجبيددةَمتداولددةمَمثددن:َ َدركَشدداررا
تَوياَلكَأستاذااتَوياَحسنااَليلةات َرجالا

 أداوَنداء. يا

حسدددن:َمنددداد َمنصدددوبمَورالمدددةَنصدددب َالةتحدددةَالظدددا رومَو دددوَ حسناا
مضافمَو) دا(:َضدميرَمبنديَرلد َالسدكونَفديَمحدنَجدرَمضدافَ

 إلي .
َةَنصب َالةتحةَالظا رو.تمييزَمنصوبمَورالم ليلة

والذيَيؤكدَأنَ ذاَالتمييزَغيرَمحونَأند َيجدرَبدـ:َ)مدن(َأحيانادامَوالتمييدزَ
َالمحونَالَيقبنَدخونَ)من(.

َفنقونَفيَالجمنَالسابقة:َماَأكرمكَمنَأبتَو َدركَمنَشاررتَمورلي 
]الكادف:ََ﴾ بِ َْس ِللظكاِلِميَن بََدالً  ﴿:َتعال أسلوبَالمد َوالذممَنحوَ ونَ ََ-2

50].َ
فعنَمدااَمبنديَرلد َالةدتالَإلنشداءَالدذممَوالةاردنَضدميرَمسدتترَ بهر

 يةسرهَالتمييز.

الددالمَحددرفَجددرمَالظددالمين:َاسددمَمجددرورَبحددرفَالجددرمَورالمددةَ للظالمين
ألندد َجمددعَمددذكرَسددالمَوالجددارَوالمجددرورَمتعلدد َبددـ:ََ؛جددرهَاليدداء

 بهر.
َا رو.تمييزَمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظ بدالَا

مَومن َ ولد َ :َتعدال *َوي تيَكذلكَفيَمواضعَأخر مَمثن:َامتحَاإلناءَماءا
ا.[18]الكاف:ََ ﴾ َولَُمِل َْ  ِمْ ُهْم ُرْعبًا ﴿ َمَومثن:َنعمَزيدَرالما

أل ووه مثوول ال عوو   وون اإليضوواح، وال عوو  ال  ؛التمييوو  ال يتقوودم علووى عاملووه *
َ. 1)يتقدم على عامله

َنحوَ ول :َيد، وال يأتن لبيان اليا ،* التميي  قد يأتن للتوك

                                                 
د( 1) اَطدابَزيددمَأجازَالكساهيَوالمازنيَوالمبدردَتقدديمَالتمييدزَرلد َراملد َالمتصدرفَفتقدون:َنةسا

مَوأوضدال1/400َمَوشدر َالتصدريال:2/293َا.َانظدر:َشدر َابدنَرقيدن:َومنع َسيبوي َمطلقاد
 .2/371المسالك:َ
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ددددددَت م  ح  َم  يدددددن  َد  َب ددددد  ن  دددددت  ل م  َر  ل ق دددددد  َو 
َ

ين دددداَ َد  ي ددددة  َال ب ر  ي ددددان  َأ د  ددددر  ي  َخ  ددددن  َم 
َ

َونحوَ ول :

دددددمَ  ل ا  َف ح  دددددن  َال ة ح  َب ددددده ر  ل ب يُّدددددون  الت غ  َو 
َ

يدددددددد َ َ ن ط  َم  ء  ال  ددددددددم َز  ا  أ مُّ َو  ددددددددالا َف ح 
َ

(َلمَ-َََ ت تَلبيانَمعن َجديدمَولكناداَجداءتَللتوكيدد.ََفكلمةَ)ديناا(َو)فحالا
ا. (َحانَوليستَتمييزا َ انَسيبوي :َإنَ)فحالا

ودخددونََموالشددوا دَرلدد َجددوازَالمسدد لةَكثيددرومَفددالَحاجددةَإلدد َالت ويددنَ-
َالتمييزَفيَبابَنعمَوبهرَأكثرَمنَدخونَالحان.

َ[60]البقدرو:ََ ﴾ ِسوِدينَ َواَل تَْعثَْوا  ِن اأْلَْرِض ُمفْ  ﴿*َالحانَ دَت تيَمؤكدومَمثن:َ
َ؛فكلمةَ)مةسدين(َحانَمنَالواوَفيَ)تعثدوا(َوالعثدو:َ دوَالةسدادمَفالحدانَمؤكددو

َألنااَلمَت تَبمعن َجديدمَفالعثوَ وَاإلفساد.

َ:الخالصة
َ:َ وَاسمَنكروَبمعن َ)من(َمبينَإلباامَاالسمَ بل َأوَالجملة.أن التميي   

َالنصب.حكمه: 
وَالددذات:َو ددوَمدداَجدداءَليميددزَلةظادداَمددنَألةدداظَأتمييوو  مفوورد َ-1أ واعووه: 

َالمقاديرَكالكينمَأوَالوزنمَأوَالمساحة.
َأوَماَجاءَلماَيشب َالمقدارمَلتمييزَكمَاالستةااميةَوالخبرية.َ-
َماَدنَرل َمماثلةَأوَمغايروَأوَلبيانَجنرَاالسمَ بل .َ-
و ددوَمحددونَرددنَفارددنمَأوَمةعددونمَأوَمبتدددأمَأوَغيددرََتمييوو   سووبة: -2
َمحون.

َو دَسب َالشر َواألمثلة.
*َ*َ*َ
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 االستث اء
 تعريفه:

رندد  وون اللغووة:  ف  َ  ددر  فاالسددتثناء:ََماسددتثناهَمددنَثندداهَرددنَاألمددرَيثنيدد :َإذاَص 
َصرفَاللةظَرنَرموم َبإخراجَالمستثن َمنَأنَيتناول َاألون.

:َتخصيصَصة َرامةمَفكنَاسدتثناءَتخصديصمَولديرَكدنَو ن االصفالح
َتخصيصَاستثناء.

َفدد إذاَ لددت:َ ددامَالقددومَإالَزيددداامَتبددينَبقولددك:َ)إالَزيددداا(َأندد َلددمَيكددنَداخددالا
َ.-أونَالكالمَ–الصدرَ
َ.(1)و ذاَمعن َ ونَالنحويين:َاالستثناء:َإخراجَبعاَمنَكنَ-

 تعريف المستث ى:
 وَاسمَي ذ ك رَبعدَأداوَمنَأدواتَاالستثناءمَمخالةااَلماَ بلااَفيَالحكممَمثن:َ

َمنَالمعركةَإالَطاهرو.َرادتَالطاهرات
فكلمددةَ)طدداهرو(َمسددتثن َلو ورادداَبعدددَاألداوَ)إال(مَأوَحكمادداَمخددالفَلمدداَ

أمداَ ديَفحكمنداَرلياداَبخدالفََمفقددَحكمنداَرلد َالطداهراتَ بلاداَبدالعودوَم بلاا
َذلك.

َواالسمَالذيَيقعَ بنَأداوَاالستثناءَيسم :َمستثن َمن .

 أركان االستث اء:
َو ي:َمأركانَاالستثناءَومنَخالنَماَسب َنتبين

 المستثن َمن مَو وَالعامَالمخرجَمن َالحكمَ)الطاهرات(. -1

 المستثن مَو وَالخاصَالخارجَمنَالحكمَ)طاهرو(. -2

 و يَ)إال(َأوَإحد َأخواتاا.َماألداومَو يَأداوَإخراجَالحكم -3

 أدوا  االستث اء:
َون(.ليرمَالَيكَممنَأدواتَاالستثناءَ)إالمَغيرمَسو مَحاشامَخالمَردا

 : 2)حكم المستث ى بـ: َّال
َولالستثناءَبـ:َإالَصورَثالثَي تيَرلياا:

 التامَالموجب. -1

 التامَالمنةي. -2

 المةرغ. -3
ا موجبًا:  األول: َّيا كان تاما

ا. َمعن َالتام:َأنَيكونَالمستثن َمن َمذكورا
َومعن َالموجب:َأنَيكونَمثبتااَ)لمَيسب َبنةيَأوَنايَأوَاستةاام(.

                                                 
 .2/76ينظر:َشر َالمةصنمَالبنَيعيش:َ( 1)
ددَ دددَتكددونَ)إال(َلغيددرَاالسددتثناء( 2) َم2/188/202اَومعندد :َانظددرَشددر َالتسدداينَمعندد مَأوَلةظا

 .226صَوشر َالتحةةَالوردية
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 حكمه:
َسواءَأكان:َمتثناءَمنَ ذاَالنوعَوجوبَنصب وحكمَاالس

َمَنحو:َ امَالقومَإالَزيداا.متصالً  
 فعنَماامَمبنيَرل َالةتال.  ام
 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. القوم
 أداوَاستثناءمَحرفَمبنيَالَمحنَل َمنَاإلرراب. إال
َمستثن َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. زيداا
مَفالمسدتثن َ[249]البقدرو:ََ ﴾  ََشِربُوا ِمْ هُ َِّالك قَِلوياًل ِموْ ُهمْ  ﴿:َتعال  َ ول َومنَ-

َمن َموجودَو وَ)واوَالجمارة(َو مَرفقاءَطالوتَوداود.
ا(:َمستثن َمنصوب.أم م قفعا امَفـ)حمارا  مَنحو:َ امَالقومَإالَحمارا

30َ]الحجدر:ََ﴾ أَْجَمعُووَن َِّالك َِّْبِلويسَ   ََسَجَد اْلَماَل َِكةُ ُكلُُّهمْ  ﴿:َتعال  ول َوم ه  -

-َ31َ]. 
 الثا ن: التام الم فن:
َفةي َتةصين.َمو وَماَفقدَاإليجاب

مَو ددوَمدداَكددانَفيدد َمدداَبعدددَإالَمددنَجددنرَمدداََّيا كووان االسووتث اء متصووالً َ–أَ
 بلاامَوبعباروَأخر :َماَكانَالمستثن َفي َمنَجنرَالمستثن َمن مَمثن:َماَ امَ

َيداا.القومَإالَز
 حكمه:

األرجالَأنَيكونَتابعااَرل َاإلبدانمَالَمنصوبااَرلد َاالسدتثناءمَفنقدون:َمداَ
َ امَالقومَإالَزيٌد.

 ما:َنافيةمَ ام:َفعنَماامَمبنيَرل َالةتال. ماَ امَ
 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. القومَ
َأداوَاسددتثناءَماملددةمَحددرفَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددن إال

 اإلرراب.
َبدنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيدٌَ

ويجوزَالنصبَكماَفيَالمثانَالساب َو وَرربيَجيدمَفنقون:َماَ دامَالقدومَ
َإالَزيداامَوغيرَاإليجابَ دَيكون:

مَويصدالَإالَ[66]النسداء:ََ ﴾ َما  َعَلُومُ َِّالك قَِليوْل ِموْ ُهمْ  ﴿:َتعال *َنةياا:َمثنَ ول َ
. َ ليالا
مَ[81] ددود:ََ ﴾ َواَل يَْلتَِفووْ  ِمووْ ُكْم أََحووْد َِّالك اْمَرأَتَووكَ  ﴿:َتعددال ناياددا:َمثددنَ ولدد َ*َ

َبنصبَامرأتكَورفعاا.
ا:َمثنَ ول َ والُّونَ  ﴿:َتعال *َاستةااما َ ﴾ قَاَل َوَمْن يَْق َُف ِمْن َرْحَمِة َرب ِِه َِّالك الضك

ةَالعربيددةمَلكددنَالقددراءوَسددن ََمَولددوَ يددن:َإالَالضددالينمَجددازَفدديَاللغددة[56]الحجددر:َ
 بعة.مت َ

مَو وَماَلمَيكنَالمستثن َمنَجنرَالمسدتثن ََّيا كان االستث اء م قفعًا -ب
امَوماَرجعَالجنودَإالَفرساا. َمن مَمثال :َماَ دمَالقومَإالَحمارا
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 حكمه:
َفي َمذ بان:

و دددوَمدددذ بَأ دددنَالحجدددازمَولادددذاَجددداءتَاآليدددةََاألول: وجووووب ال صوووب:
فماَبعددَإالَلديرَمدنََ[157]النساء:ََ ﴾ ُهْم بِِه ِمْن ِعْلم  َِّالك ات ِبَاَع الظكن ِ َما لَ  ﴿بالنصبَ

َألنَاتباعَالظنَليرَمنَالعلم.َ؛جنرَماَ بلاا
و وَالذيَرلي َبنوَتميممَويستثن َمدنَذلدكَالثا ن: جوا  ال صب واإلبدال: 

َأوَماَإذاَلمَيتقدمَالمسدتثن َرلد َالمسدتثن َمند مَفدإذاَتقددمَوجدبَنصدب  َمتصدالا
َألنَاإلتباعَكانَرل َالبدليةمَوالتابعَالَيتقدمَرل َالمتبوع.َ؛منقطعاا

 مثاله قول الشاعر:
دددددديع ةٌَ ددددددد َش  م  َأ ح  َ ن  دددددديَإال  ددددداَل  َف م 

َ
دددذ   بَ َ َم  ددد    َالح  دددذ   ب  َم  ددديَإ ال  ددداَل  م  َو 

َ
والشا دَفي :َ)إالَ ن(َفايَمستثن مَوكانَذلكَفيَسياقَالنةيَو دوَمتصدنَ

َصب.فوجبَالن
 قال ابن مالك:  

 َمووا اْسووتَثْ َِ  االك َمووْع تََمووام  يَْ تَِصووبْ 
 

 َوبَْعوووووووَد  َْفووووووون  أَْو َك َْفووووووون  اْ تُِخوووووووبْ  
 

 َِّتْبَاُع َما اتكَصَل َواْ ِصْب َما اْ قََفعْ 
 

 َوَعووووووْن تَِموووووويم   ِيووووووِه َِّْبووووووَداْل َوقَووووووعْ  
 

رَفيد َالمسدتثن َررفناَاالستثناءَالتام:َ دوَمداَذكدَالثالث: االستث اء المفرغ:
فإذاَحذفَالمستثن َمن َسميَاالستثناءَمةرغاامَوفيَ ذهَالحالةَتكونَ)إال(ََممن 

كالمعدومةمَفيتسلطَالعامنَالدذيَ بدنَ)إال(َرلد َالعمدنَفيمداَبعدد امَوكد نَ)إال(َ
بَمدداَبعددد اَرلدد َحسددبَالعوامددنَفدديَالجملددة ف ددعَمغيددرَموجددودومَفي ع ددر  أوََمفي ر 

َينصبمَأوَيجر.
ََّيا كان: -مثالً – ير ع *َ
امَمثن:َ ول ََ- ُسلُ  ﴿:َتعال خبرا ْد َِّالك َرُسوْل قَْد َخلَْ  ِمْن قَْبِلِه الرُّ َ ﴾ َوَما ُمَحمك

َ.[144] نَرمران:َ
امَمثن:َ ول ََ- ُسوِل َِّالك اْلبَاَلُغ اْلُمبِينُ  ﴿:َتعال أوَمبتدأَمؤخرا َ ﴾ َوَما َعلَى الرك
َ.[54]النور:َ
مَمثن:َمَ- .أوَفارالا َاَرفعَش نَاألممَإالَالعلم َواألخالق 
َإالَضعيٌف...إل .َ- ت ذ نُّ  أوَناهبَفارنمَمثن:َالَي س 
 نافيةَمبنيةَرل َالسكونَالَمحنَلااَمنَاإلرراب. ال

مَمبندديَللمجاددونَورالمددةَرفعدد َالضددمةَمرفددوعَفعددنَمضددارع يستذن
 الظا رو.

لدد َمددنَحددرفَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنََمأداوَاسددتثناءَماملددة إال
 اإلرراب.
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َناهبَفارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. ضعيف

 * وي صب َّيا كان:
-َ. الح    َإالَكلمةَ  َب مَمثن:َماَ لت  َمةعوالا
مَمثن:َماَفتالَالعربَبلدااَإالَناشرينَللحضاروَوالعدالة.َ- َحاالا
َألجلدد مَمثددن:َ ولدد ََ- َ﴾ َمووةً ِلْلعَووالَِمينَ َوَمووا أَْرَسووْل َاَك َِّالك َرحْ  ﴿:َتعددال مةعددوالا

َمَويجرَبحرفَالجرمَمثن:َالَتعتمدَإالَرل َذيَثقة.[107]األنبياء:َ
مددا:َنافيددةمَ لددت:َفعددنَمددااَمبندديَرلدد َالسددكونَالتصددال َبتدداءَ ماَ لت

والتدداءَضددميرَمتصددنَمبندديَرلدد َالضددمَفدديَمحددنَرفددعََمالةارددن
 فارن.

 أداوَاستثناءَملغاو. إال
َكلمة
 الح 

ورالمدةَنصدب َالةتحدةمَو دوَمضدافمََموبكلمة:َمةعونَب َمنص
َالح :َمضافَإلي َمجرورَورالمةَجرهَالكسرو.

 قال ابن مالك: 

ْغ َسوووووووووابِْ  َِّالك ِلَموووووووووا  َوَِّْن يُفَووووووووورك
 

َ(1)بَْعوووُد يَُكوووْن َكَموووا لَوووِو )االك  ُعوووِدَما 
َ

 االستث اء بأخوا  )َّال :
َوتنقسمَأخواتَإالَمنَحيثَرملااَإل َثالثةَأ سام:

دداَا يخفووض دا ًمووااألول: موو مَو مدداَ)غيددرمَسددو (َفمسددتثنا ماَمخةددواَداهما
باإلضافةمَو ذاَمرادَابنَ شامَمدنَ ولد :َويسدتثن َبدـ:َغيدرَوسدو مَخافضدينَ

ب ي نَبددإررابَاالسددمَالددذيَبعدددَ)إال(مَأيَأنامدداَيسددتثن َبامددا ددر  ع  فيخةضددانَمدداََمم 
َ.بعد مامَوفيَالو تَنةس َيعربانَبماَيعربَب َالمستثن َبعدَ)إال(

َزيدَمثاله فيَ ذاَالمثدانَيكدونََ-ومنَالمعلومَأنَماَبعدَإال-:َ امَالقومَغير 
َمستثن َمنصوبَبالةتحةَالظا رو.َ- نا–مستثن َمنصوباامَورلي َفإنَ)غير(َ

 فعنَمااَمبنيَرل َالةتال.  ام
 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. القوم
 و وَمضاف.َملظا رومستثن َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَا غير
َمضافَإلي َمجرورمَورالمةَجرهَالكسرو. زيد

اَمنةيًّا(مَفنقون:َماَ َ)إذاَكانَاالستثناءَتامًّ ويجوزَإررابَ)غير(َالسابقةَبدالا
َزيدمَبرفعَ)غير(َكماَلوَ لنا:َماَ امَالقومَإالَزيدمَفنقون:َ)غيدر(َ  امَالقومَغير 

الظا رومَويجوزَنصدبااَرلد َبدنَبعاَمنَكنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَ
َاالستثناء.

َزيدمَفـ:َ)غير(َ ناَمثالها مع االستث اء المفرغ :َماَ امَإالَزيدمَماَ امَغير 
َمرفوراا. َتعربَفارالا

                                                 
إشاروَإل َحكمَاالستثناءَالمةرغمَو وَأنَالعامنَ بنَ)إال(َيسلطَرل َماَبعد امَفيعمنَفيد َكمداَ( 1)

 لوَكانتَ)إال(َغيرَموجودو؛َأي:َيعربَحسبَالعوامنَالداخلةَرلي .
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 قال ابن مالك:
 َواْسوووتَثِْن َمْجوووُروًرا بِغَْيووور  ُمْعَربَوووا

 
َ(1)بَِموووووووا ِلُمْسوووووووتَثْ ًى بِوووووووِذالك  ُِسوووووووبَا 

َ
َ.(2)غير(*َوكذلكَ)سو (َت خذَحكمَ)

َفيقان:َمستثن َمنصوبَبةتحةَمقدرومَمنعَمنَظاور اَالتعذر.
َ:َضربتَالطالبَسو َطالب.مثال
فعددنَمددااَمبندديَرلدد َالسددكونَالتصددال َبتدداءَالةارددنمَوالتدداءَ ضربت

 ضميرَمتصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.
 مةعونَب َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. الطالب

صدوبَبةتحددةَمقددروَمندعَمددنَظاور داَالتعدذرمَو ددوَمسدتثن َمن سو 
 مضاف.

َمضافَإلي َمجرورَورالمةَجرهَالكسروَالظا رو. طالب

َومثل َ ونَالشارر:

انَ  و  ددددددو  َال ع ددددددد  َس  دددددد   َي ب  ل ددددددم  َو 
َ

ان دددددددددددددددددددواَ ددددددددددددددددددداَد  َك م  ن دددددددددددددددددددا  م  َد 
َ

. َوالشا دَفي َ)سو َالعدوان(:َحيثَو عتَ)سو (َفارالا
 قال ابن مالك:

 ى َسووووَواء  اْجعَووووالَ َوِلِسووووًوى ُسوووووً 
 

ِ َموووووا ِلغَْيووووور  ُجِعوووووالَ   َ(3)َعلَوووووى اأْلََصوووووح 
َ
الثا ن: ما كان  عاًل تارة  ي صب ما بعدم، وحرف جر تارة أخرى  يجور موا َ

 بعدم:
َو و:َ)خالمَوردامَوحاشا(.

َ:َ امَالقومَخالَزيداا.مثاله
فعنَمااَمبنيَرلد َالةدتالَالمقددرمَوالةاردنَضدميرَمسدتترَتقدديره:َ خال

  و.
َمةعونَب َمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. زيداا

ويجوزَإررابَ)خال(:َحرفَجرمَوذلكَلعدمَتقددمَ)مدا(َالمصددريةَرليادامَ
َفنقونَفيااَكماَفيَالمثانَالساب :

                                                 
شددياءَالتدديَتسددتعمنَبمعندد َإالَفدديَالداللددةَرلدد َاالسددتثناءمَومنادداَغيددرَفدديَالبيددتَإشدداروَإلدد َاأل( 1)

اَإلي مَوتعربَغيرَوسو َإررابَالمستثن َالوا عَموسو مَوحكمَالمستثن َباماَالجرَبإضافتا
 بعدَ)إال(.

امَفدإذاَ لدت:َ دامَالقدومَسدو َزيددمَسو :َذ بَسيبوي َوالةراءَوغير ماَأناداَالَتكدونَإالَظرفاد( 2)
ةَرل َالظرفيةَومشعروَباالستثناءمَوالَتخرجَرند مَرنَالظرفيةَإالَفديَضدروروَفايَمنصوب
واختارَابنَمالكَأنااَمثنَغيرمَفتعامنَرند مَبماَتعامدنَباداَغيدرَمدنَالنصدبَوالرفدعََالشعر.
 .2/253مَوأوضالَالمسالك:2/226َابنَرقين:ََ.والجر

 وَالسابقة.فيَالبيتَإشاروَإل َحكمَسو مَو دَسب َذكرهَفيَاإلشار( 3)
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 حرفَجرمَمبنيَرل َالسكون. خال
َورالمةَجرهَالكسروَالظا رو.َماسمَمجرورَبعدَ)خال( ٌ  زيد
مَونقون:َ دامَالقدومَحاشداَزيدداامَومن :َحضرَالطالبَرداَزَ- يداامَورداَزيدت

. َوحاشاَزيدت
َولذلكَرد اَابنَمالكَفيَأدواتَاالستثناءَورد اَفيَحروفَالجر.

و وَأربعدة:َ)لديرمَوالََالثالث: وهو اليي ال يخرج المستث ى عن ال صب،
َيكون(مَ)وخالمَورداَإذاَسبقتاَبما(.

َ:َ امَالقومَماَخالَزيداا.مثاله
ا:َحرفَمصدريمَمبنيَرل َالسكونمَالَمحدنَلد َمدنَاإلردرابمَم ماَخال

َمخال:َفعنَمااَمبنديَرلد َالةدتالَالمقددرمَمندعَمدنَظادورهَالتعدذر
 والةارنَضميرَمستترَتقديره:َ و.

َمةعونَب َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. زيداا
 قال ابن مالك:  

 َواْسووووتَثِْن  َاِصووووبًا بِووووـ لَووووْيَس َوَخووووالَ 
 

  1)َدا َوبِيَُكووووووووووووُن بَْعوووووووووووَد الَ َوبِعَووووووووووو 

 
 َواْجوووووُرْر بَِسوووووابِقَْن يَُكووووووُن َِّْن تُوووووِردْ 

 
 َوبَْعووَد )َمووا  اْ ِصووْب َواْ ِجووَراْر قَووْد يَووِردْ  

 
ا  َُهَمووووووووا َحْر َووووووووانِ   َوَحْيووووووووُث ُجوووووووورك

 
  2)َكَمووووووا ُهَمووووووا َِّْن  ََصووووووبَا  ِْعوووووواَلنِ  

 
 َوَكَخوووووواَل َحاَشووووووا َواَل تَْصووووووَحُب َمووووووا

 
  3)َوَحَشوووا  َاْحفَْظُهَمووواَوقِيوووَل َحاَشوووا  

 
َالخالصة:

َاالستثناءَ وَاإلخراجَبـ:َإالَأوَإحد َأخواتااَمنَحكمَساب . -1
 وأداوَاستثناء(.َ–َ ومستثنَ–أسلوبَاالستثناءَيتكونَمنَ)مستثن َمن َ -2
جَبـ:َإالَأوَإحد َأخواتااَمنَحكمَساب . -3 ر  خ   المستثن َ وَالم 
جَبـ:َإالَأوَ -4 ر  خ   إحد َأخواتاا.المستثن َمن َ وَالم 
ردددامََمغيددرمَسددو مَلدديرمَالَيكددونمَخددالَمأدواتَاالسددتثناءَثمانيددةَ)إال -5
 حاشا(.
 يكونَالكالمَموجبااَإذاَكانَماَ بنَأداوَاالستثناءَمثبتاا. -6
يكددونَالكددالمَغيددرَموجددبَإذاَكددانَمدداَ بددنَاألداوَمنةيًّددامَأوَمسددبو ااَبنادديَأوَ -7
 استةاام.
اَإذاَذكرَالمستثن  -8  من .َيكونَالكالمَتامًّ

                                                 
 فيَالبيتَإشاروَإل َبعاَأدواتَاالستثناءمَو ي:َليرمَخالمَردامَالَيكون.( 1)
)مدا(ََـفيَالبيتَالثانيَوالثالثَيذكرَأحكام:َخالمَوردامَوأناماَيجدرانَمداَبعدد مامَفدإنَسدبقتاَبد( 2)

اَبعد ماَاَماَبعد ماَكانتاَحرفينمَوإنَنصبتاَممَوإنَجرَ ترجالَنصبَماَبعد مامَو دَيجرَ ليالاَ
 كانتاَفعلين.

إشدداروَإلدد َأنَالغالددبَفدديَحاشدداَأنادداَحددرفَجددر.َو ددانَاألخةددشَوالمبددردَوالمددازنيَوالجرمدديَ( 3)
َ َفتنصدبَمداَبعدد امَوحدرفَوجمارةمَمنامَابنَمالكمَذ بواَإل َأناداَمثدن:َخدالمَتسدتعمنَفعدالا

 جرَفتجرَماَبعد امَو دَيقانَفيَحاشا:َحشامَبدونَألف.
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اَإذاَلمَيذكرَالمستثن مَوالَيكونَإالَمنةيًّدامَويسدم َاسدتثناءَ -9 يكونَالكالمَنا صا
 مةرغاا.
10-َ. اَمنَالمستثن َمن َكانَاالستثناءََمتصالا َإذاَكانَالمستثن َبعضا
اَمنَالمستثن َمن َكانَاالستثناءَمنقطعاا.َ-11  إذاَلمَيكنَالمستثن َبعضا
َيكدون(َوالمسدتثن َبامداَواجدبَالنصدبَمنَأدواتَاالستثناءَ)ليرمَالَ-12

َمرل َأناماَناسخانمَوالمستثن َخبر مامَواالسمَضميرَمستترَوجوباا
تقديره:َ ومَومنااَ)خالمَرددامَحاشدا(َفيجدوزَفديَالمسدتثن َباداَالجدرَ
رل َأنااَحدروفَجدرمَوالنصدبَرلد َأناداَأفعدانمَوالمسدتثن َمةعدونَ

 ب .
مَوبالتداليََإذاَتقدمتَ)ما(َرل َالحروفَالسدابقةَ-13 ت ع دي نَارتبار داَأفعداالا

 يجبَنصبَالمستثن َرل َأن َمةعونَب .
)غيرمَوسو (َأداتانَمنَأدواتَاالستثناءمَوالمستثن َباماَيجدرَرلد ََ-14

أن َمضافَإليد مَويثبدتَلدـ:َغيدرَوسدو َمدنَاألحكدامَمداَيثبدتَلالسدمَ
َالوا عَبعدَإالَفيَحاالت َالثالث.

أن َمةعونَبد َإذاَ ددرناَأناداَأفعدانمَويجدوزَ*َوالمستثن َيجوزَنصب َرل َ
وذلددكَفدديَخددالَورددداََمجددرهَرلدد َأندد َمجددرورَبادداَإذاَ دددرناَأنادداَحددروفَجددر

 وحاشا.
*َ*َ*َ
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 باب المجرورا 
ولعدنَالسدرَفديََمابتدأَابنَ شامَكتابد َالقطدرَبالمرفورداتمَثدمَالمنصدوبات

ثدنَالمةعدونَأنَمنَالمنصوباتَماَينوبَرنَالمرفوراتمَمَ–و َأرلمََ–ذلكَ
غ دنََ؛ب َالذيَينوبَرنَالةارنمَثمَتكلمَرنَالمجرورات وذلكَألنَالمجدرورَأو 

اَفياددامَفبدددأَبدداأل مَو ددوَالمرفددوعمَثددمَالمنصددوبمَ فدديَالةعليددةمَوأكثددرَرسددوخا
َو كذا.

والمجرورَنوران:َمجرورَبدالحرفمَومجدرورَباإلضدافةمَوبددأَابدنَ شدامَ
َألن َاألصن.َ؛بالمجرورَبالحرف

*َ*َ*َ

 رور بالحرفالمج
 حروف الجر:

اَ ع ا  م  َفيَ ول :َمالكَابنورددَحروفَالجرَرشرونَحرفااَج 
 َن ِمووْن َِّلَووىَهوواَك ُحووُروَف الَجوور ِ َوْهوو

 
 َحتكووى َخوواَل َحاَشووا َعووَدا  ِوون َعووْن َعلَووى 

 
ُم َكوووْن َواْو َوتَوووا  ُموووْي ُمْ ووويُ ُربك الوووالك

 
 َواْلَكوووووووواُف َواْلبَووووووووا َولَعَوووووووولك َوَمتَووووووووى 

 
 ملحوظة:

لمَيذكرَابنَ شامَمنَحروفَالجرَ)خالمَحاشدامَرددا(َألند َذكر داَفديَ -1
 بابَاالستثناء.

َلمَيذكرَ)لعنمَومت مَوكيمَولوال(َألنااَشاذو. -2
َ*َفلعنَالَيجرَبااَإالَ)رقين(.

رَبااَإالَ)ما(َاالستةااميةمَمثن:َكيم  و يَتعنيَالسؤانَردنََم*َكي:َالَي ج 
فَجرَبمعن َالالممَو)ما(َفديَ)كيمد (َحرَ- نا–رلةَالشيءَوالمعن َلم مَفكيَ
ألنَ)مددا(َإذاَخرجددتَفدديَاالسددتةاامََ؛ألندد َمجددرورَ؛حددرفَاسددتةاامَحددذفتَألةدد 

َوالااء:َللسكت.َموسبقتَبحرفَجرَحذفتَألةاا
 قال ابن مالك:

ْ  ُحوِيفْ   َوَما  ِن ااِلْستِْفَهاِم َِّْن ُجورك
 

 َِّْن تَِقووووفْ   1)أَِلفَُهووووا َوأَْوِلَهووووا الَهووووا 
 

َباداَإالَالضدميرَفديَ ددولام:َلدواليمَلدوالكمَلددوالهمَوأمداَ)َ* لدوال(َفدالَيجددرُّ
َ.َ(2)و وَنادرمَوأنكرَالمبردَاستعمال مَو وَمحجوجَبالشعر

 قال ابن مالك  ن )الكا ية :
                                                 

 روروَالشعرية. صرَالممدودَللض( 1)
َومن َ ونَالشارر:( 2)

ددطَ ت َأ َ ددين ددف ََعَ م  َان دداءَ مَ دَ َاقَ رَ أ ََنَ اَم 
َ

ددي ََمَ ل ددَكَ الَ وَ ل ددوَ َ ددحَ أل  ََاَ رَ ع  دداَحَ ن اب َس  َنَ س 
َ

 .2/363مَواألشموني:3/7َوانظرَذلك:َشر َابنَرقين:َ
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 َو َْحووووُو يَووووا لَووووْواَلَي َمْجووووُروْر لَووووَدى
 

و َوَرْ عُووووووووهُ َسووووووووِعيْد أَيكووووووووَدا   َعْموووووووور 
 

 دُ َوأَْ َكووووووووووَر اْسووووووووووتِْعَمالَهُ الُمبَوووووووووور ِ 
 

 َوِلْلُمِجيوووووووووووِ  ُحَجوووووووووووْ  اَل تُْجَحووووووووووودُ  
َ

و ولدد :َ)سددعيد(َأي:َاألخةددشمَيددر َأنَاليدداءَفدديَ)لددوالي(َفدديَمحددنَرفددعمَ
َخالفااَلعمرومَأيَسيبوي مَفإن َير َأن َفيَمحنَجر.

 أقسام حروف الجر:
 أواًل: باعتبار ما وضع  عليه:

َتنقسمَحروفَالجرَبارتبارَماَوضعتَرلي َإل :
و ددي:َالبدداءمَوالتدداءمََ–اَوضددعتَرلدد َحددرفَواحدددَو دديَمدد-أحاديووة:  -1

مَنحدو:َكتبدتَبقلمدكمَوتدا َألذاكدرنمَالعلدمَ(1)والكافمَوالدالممَوالدواو
 كالنورمَوحمزوَكاألسدمَوللعلمَأ ل مَورب  َالكعبةَألجتادن.

َ(2)و دي:َ)مدنمَردنمَفديمَمدذ(َ-و يَماَوضعتَرل َحرفين-ث ا ية:  -2
 .تخلةتَرنَالعمنَمذَيومينَتقون:َخرجتَمنَالعمنَفيَالمساءمَوما

و ددي:َ)إلدد مَرلدد مََ- دديَمدداَوضددعتَرلدد َثالثددةَأحددرفو-ثالثيووة:  -3
 .(3)مذ(

ََ-ضعتَرل َأربعةو يَماَوَ -رباعية:  -4 ت  ن  َذ اك در  و يَ)حت (َنحو:َم 
ت  َالصبا  .  ح 

 :ثا يًا: باعتبار ما تدخل عليه
 وتنقسمَحروفَالجرَبارتبارَماَتدخنَرلي َإل َ سمين:

يجرَاالسمَالظا رمَوالضدميرمَوالنكدرومَوالمعرفدةمَو دو:َأيََ:مشترك -1
َإل مَرل مَمنمَالالممَالباءَللقسمَوغيره.

و دوَ)ربمَومدذمََمفالَيجرَالضميرَمو وَماَيختصَبالظا رمختص:  -2
منذمَوالكافمَوحت مَوواوَالقسممَوتاءَالقسم(َومنَ ذهَاألحرفَماَلد َ

 دخونَخاص:

انمَو ي:َمذمَمنذمَتقون:َماَرأيتد َماَالَيجرَمنَالظا رَإالَالزمم ها:  -
َمذَرامينمَومنذَرامين.

مَن:َماَيخدتصَبالقسدممَو دو:َالدواومَوالتداء.َتقدون:َو َألسداَفدروم ها -
َتا َألذاكرن.

َرجنَشجاعَ ابلت.وم ها - ب  مَنحو:َر  ب  َ:َماَيختصَبالنكراتمَو و:َر 

                                                 
يدةمَجداءَالسينمَوالةاءمَنحو:َأسافرَإبدرا يم؟َوسدترجعَالجاروومنَغيرَحروفَالجر:َالامزومَ( 1)

 فمحمد.َيرل
أ ريبَالسةرَأمَبعيدَ؟َيسرنيَأنَتعودمَنحو:َومنَغيرَحروفَالجر:َأممَأنمَبنمَ دمَلومَ ن.َ( 2)

صدفَالندارَاسدترا َنممَلمَيذ بَيوسدفَبدنَإبدرا يممَو ددَشدا دتَالقطدارمَلدوَأحَ رَ حمَت َرَ إنَت َ
 القاضيمَو نَجاءَالميعاد.

يتمَنعدممَنحدو:َأالَإنَأسدبابَالغند َلكثيدرومَوسدوفَمَسوفمَلومنَغيرَحروفَالجر:َأالمَإنَ ( 3)
 اَمنَالذ ب.تر مَوليتَليَ نطارَا
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َ:َماَيجرَكنَظا رمَو و:َالكافمَوحت .وم ها -

 معا ن حروف الجر:
 :ِمنْ *َ

 وتةيدَمعاني:

:َوتةيدهَحينَتكونَزاهدومَأيَمسبو ةَبنةيَأوَاستةااممَنحدوَ ولد َالتوكيد •
َما يَأْتِيِهْم ِمْن  ﴿:َتعال مَو ول َ[3]فاطر:ََ ﴾ َهْل ِمْن َخاِل   َغْيُر هكِ  ﴿:َتعال 
 .[2]األنبياء:ََ ﴾ ِيْكر  

:َتعال قونَ َوتةيدهَحينَتدخنَرل َظرفَزمانمَأوَمكانمَيالظر ية:  •
اَلِة ِمْن يَْوِم اْلُجُمعَةِ  ﴿ أَُرو ِون  ﴿مَو ولد َتعدال :َ[9]الجمعة:ََ﴾ ََِّيا  ُوِدَي ِللصك

 .[40]فاطر:ََ ﴾ َماَيا َخلَقُوا ِمَن اأْلَْرِض 

ْ يَا ِموَن اآْلِخوَرِة  ََموا َمتَواُع  ﴿:َتعدال نحدوَ ولد َالبدل:  • أََرِضويتُْم بِاْلَحيَواِة الودُّ
ْ يَا  ِن اآْلِخَرِة َِّالك قَِليلْ اْلَحيَاِة ا  .[38]التوبة:ََ ﴾ لدُّ

ِمووَن اْلَمْسووِجِد اْلَحووَراِم َِّلَووى  ﴿:َتعددال نحددوَ ددونَ َابتووداء الغايووة المكا يووة:  •
َمنَمكةَإل َالمدينة.َ[1]اإلسراء:ََ ﴾ اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى  وخرجت 

َمنَالجمعةَإل َالجمعةمَو ول َتعوال ما ية:  ِل  ﴿ال :َمثن:َسافرت  ِموْن أَوك
 .[108]التوبة:ََ ﴾ يَْوم  

َوِمَن ال كاِس َموْن  ﴿:َتعال مثن:َأنةقتَمنَماليمَونحوَ ونَ َالتبعيض:  •
 .[8]البقرو:ََ ﴾ يَقُوُل ََم كا

ة   ﴿ :َتعال  انَبيان الج س:  • مَ[15]اإلنسان:ََ﴾ َويَُفاُف َعلَْيِهْم بِآ ِيَة  ِمْن  ِضك
 .[31]الكاف:ََ ﴾  أََساِوَر ِمْن َيَهب  ِمنْ  ﴿:َتعال وكقول َ

ََّلى:*َ
َوتةيد:َ

ويَاَم َِّلَوى اللكْيولِ  ﴿:َتعدال :َنحدوَ ولد َا تهاء ال موان • ووا الص ِ ]البقدرو:ََ ﴾ ثُومك أَتِمُّ

187].َ

] دود:ََ ﴾ َسآِوي َِّلَى َجبَل  يَْعِصُم ِن ِموَن اْلَمواءِ  ﴿:َتعال نحوَ ول َالمكان: و •

43]. 

ْجُن أََحبُّ َِّلَنك  ﴿ :َعال تنحوَ ول َالمصاحبة:  • ِ الس ِ  .[33]يوسف:ََ ﴾ َرب 
 عن:*َ
َوتفيد: 

َمَنحو:َرميتَالسامَرنَالقور.المجاو ة •

َ﴾ َوُهووَو الكوِيي يَْقبَووُل التكْوبَوةَ َعووْن ِعبَوواِدمِ  ﴿ ولدد َتعدال :َ نحدوبمع وى )موون ،  •
 .[25]الشور :َ
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َ ﴾ َموا يَْبَخوُل َعوْن  َْفِسوهِ َوَموْن يَْبَخوْل  َِذ ك  ﴿نحدوَ ولد َتعدال :َبمع ى )على ،  •
 .[38]محمد:َ

 .[48]البقرو:ََ ﴾ اَل تَْجِ ي  َْفْس َعْن  َْفس  َشْي ًا ﴿نحوَ ول َتعال :َالبدلية،  •
 على:*َ
َوتةيد:  

مَ[22]المؤمنددون:ََ ﴾ َوَعلَووى اْلفُْلووِك تُْحَملُووونَ  ﴿مَنحددوَ ولدد َتعددال :َاالسووتعالء •
َوركبتَرل َالدابة.

]القصدص:َ ﴾ َوَدَخوَل اْلَمِدي َوةَ َعلَوى ِحويِن َغْفلَوة   ﴿:َتعدال نحدوَ ولد َالظر ية،  •

15]. 

 .[177]البقرو:َ ﴾ َوَتَى اْلَماَل َعلَى ُحب ِهِ  ﴿:َتعال نحوَ ول َبمع ى مع،  •

 نحو:َنجالَرل َالرغمَمنَكسل .لالستدراك،  •
  ن:*َ
َوتةيد: 

]األرراف:ََ ﴾ ْستَقَر  َولَُكْم  ِن اأْلَْرِض مُ  ﴿:َتعال مَنحوَ ول َالظر ية المكا ية •

24].َ

 نحو:َ)السيرَفيَاللينَممتع(.ال ما ية، و

 .[71]ط :ََ﴾ َوأَلَُصل ِبَ كُكْم  ِن ُجيُوعِ ال كْخلِ  ﴿:َتعال مَنحوَ ول َبمع ى على •
:  * ُربك
َوتةيد:

َ.(1)«رب كاسية  ن الد يا عارية  ن اآلخرة»:ََمَنحوَ ول َالتكثير •

ارَ التقليل،  • َض  ب   وَن افعةٌ.نحو:َر 
بَ   حرفَجرَيةيدَالتقلينمَمبنيَرل َالةتالَالَمحنَل َمنَاإلرراب. ر 
مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َضمةَمقدروَمنعَمنَظاور اَاشتغانَ ضارو

 المحنَبالحركةَالمناسبةَلحرفَالجر.
َخبرَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. نافعةَ

َم (َوتكونَالواوَبدالا ب  (َوذلدكَنحدوََمنادا*َو دَتحذفَ)ر  ب  وتسدم َ)واوَر 
َ ونَالشارر:

دددددددددد ول   َ ددددددددد َس  خ  َأ ر  دددددددددر  ال ب ح  جَ  دددددددددو  َك م  دددددددددنت ل ي  َو 
َ

َلين. ب  َوالتقدير:َور 
 قال ابن مالك:َ

ْ  بَْعَد بَلْ  َ 1)َواْلفَا، َوبَْعَد اْلَواِو َشاَع َيا اْلعََملْ   َوُحِي َْ  ُربك  ََجرك

                                                 
 (.115رواهَالبخاريَفيَبابَالعلمَتحتَر مَ)( 1)
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 الكاف:*َ
 :وتةيد

َسد.مَنحو:َزيدَكاألالتشبيه •
أي:ََ[198]البقدددرو:ََ﴾ َواْيُكوووُرومُ َكَموووا َهوووَداُكمْ  ﴿:َتعدددال مَنحدددوَ ولددد َالتعليووول •

 لادايتكم.

َ[11]الشور :ََ ﴾ لَْيَس َكِمثِْلِه َشْنءْ  ﴿: وتكونَزاهدوَنحوَ ول َتعال التأكيد،  •
 أي:َليرَمثل َشيء.

 * الالم:
 وتةيدَالمعانيَاآلتية:َ

َ﴾ اْلَمووَواِ يَن اْلِقْسووَف ِليَووْوِم اْلِقيَاَمووةِ َو ََضووُع  ﴿:َتعددال مَكقولدد َمع ووى ) وون  •
َ.[47]األنبياء:َ

وواَلةَ ِلووُدلُوِك الشكووْمِس  ﴿:َتعددال نحددوَ ولدد َمع ووى )بعوود ،  • ]اإلسددراء:ََ﴾ أَقِووِم الصك

78]. 
ِ َما  ِن السكَماَواِ  َواأْلَْرِض  ﴿ :َتعال نحوَ ول َالملكية،  • ك  .[26]لقمان:ََ ﴾ ِِ
 ونافذومَالسرجَللحصانمَالغمدَللسيف.َللحجروَبابشبه الملك،  •

 .[7]العاديات:َ  ﴾ َوَِّ كهُ َعلَى َيِلَك لََشِهيدْ  ﴿ : نحوَ ول َتعال التعليل،  •
 .[16]البروج:ََ ﴾  َعكاْل ِلَما يُِريدُ  ﴿ :َتعال نجوَ ول َالتعدي،  •
ى ﴿ نحوَ ول َتعال :َاال تهاء،  •  .[13]فاطر:ََ ﴾ ُكل  يَْجِري أِلََجل  ُمَسما
 حتى:*َ
 : وتةيد  

َ.[5]القدر:ََ ﴾ َساَلْم ِهَن َحتكى َمْفلَعِ اْلفَْجرِ  ﴿مَنحوَ ول َتعال :َاال تهاء •
 مي، م ي:*َ
 :وتةيد 

َماَرأيت َمذمَأوَمنذَيومَالجمعة.ال من:  •
 الواو والتاء:*َ
 :وتةيدان  

                                                                                                                            
َ(َو وَجوازَحذفااَوبقاءَرملااَوذلكَبعدَبنمَمثنَ ونَالشارر:بَ يشيرَإل َماَتختصَب َ)رَ  (1)

ددددددددددددت َ  َمددددددددددددنءَالةجدددددددددددداجََبددددددددددددنَبلدددددددددددددَت َ َ م 
َ

َوبعدَالةاءَنحو:
ددددددددد َلددددددددد َ ددددددددددَطر دددددددددتَومرضدددددددددعبَ حَ َكَ فمثل 
َ

َوبعدَالواومَنحو:
َكمدددددددددددددددددددددددددوجَالبحدددددددددددددددددددددددددرَوليدددددددددددددددددددددددددنَت

َ
 .3/35ينظر:َابنَرقين:َ
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و ولدد َمَ[2،1]َالةجددر:َ﴾ َواْلفَْجووِر َولَيَووال  َعْشوور   ﴿مَنحددوَ ولدد َتعددال :َالقسووم •
ِ أَلَِكيَدنك أَْص َاَمُكمْ  ﴿تعال :َ ِك َ.[57]األنبياء:ََ ﴾ َوتَا
 الباء:*َ
َوت تيَللمعانيَاآلتية:َ

َمَنحو:َكتبتَبالقلم.االستعا ة •
 نحو:َخرجتَبزيد.اإللصاق،  •

ُ بِبَْدر   ﴿:َتعال نحوَ ول َالظر ية،  •  .[123] نَرمران:ََ ﴾ َولَقَْد  ََصَرُكُم هك

  وا د:

اَبارتبارَأسماهااَإل :ى: األول  َتنقسمَالحروفَرموما
َحروفَراملةمَمثن:َإنمَليتمَلعنمَلنم... -1
 حروفَغيرَرامل مَمثن:َسوفمَبل مَنعم... -2

مَالثا ية:  تنقسمَمنَحيثَاستعمالااَبوصةااَحروفااَفقدطمَأوَحروفاداَوأسدماءا
مَإل َثالثةَأ سام: َأوَحروفااَوأفعاالا

َأممَأنمَلعنمَلنمَلممَ د...إل .َماَالَيستعمنَإالَحروفاامَمثن: -1
 ماَيستعمنَحروفااَوأسماءمَمثن:َمذمَمنذمَ... -2
مَمثن:َحاشامَخالمَردا. -3  ماَيستعمنَحروفااَوأفعاالا

َتنقسمَالحروفَبارتبارَمعنا اَإل َأ سامَكثيروَمناا:الثالثة: 
َحروفَاستقبانمَو ي:َإنمَأنمَالسينمَسوفمَلنمَ ن. -1
 والمَلوَمامَلو.حروفَشرطمَو ي:َإنمَإذَمامَل -2
 حروفَاستةاام:َ نمَالامزو. -3
مَلوَمامَ المَلوال. -4  حروفَتحضيامَو ي:َأالمَأال 
 حروفَتنبي مَو ي:َأمامَأالمَ امَيا. -5
 حروفَالجرمَو ي:َمنمَإل مَرنمَرل ...َسب َالحديثَرناا. -6
 حروفَالتوكيدمَمثن:َإنمَأنمَ دمَالمَاالبتداءمَالنون. -7
 بل مَجلنمَجيرمَالمَنعم.يمَإحروفَالجوابمَو ي:َأجنمَ -8
 لو.َمحروفَالمصدر:َإنمَكيمَما -9

 حروفَالنةيمَو ي:َإنمَلممَلمامَلنمَالمَما.َ-10
 حروفَالزيادومَو ي:َالباءمَوالالممَمنمَالمَمامَإنمَأن.َ-11
 حروفَالمةاج ومَو ي:َإذمَإذا.َ-12
 حروفَالنداءمَو ي:َيامَأيامَ يامَأيمَالامزومَ مَوا.َ-13
 ستدراكمَو ي:َلكن.حروفَاالَ-14
 حروفَالت نيثمَمثن:َتاءَالت نيثَالساكنة.َ-15
 حروفَالعطفمَمثن:َالواومَثممَالةاء.َ-16

 الخالصة:
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رددداََمرددددَحددروفَالجددرَرشددرونَلددمَيددذكرَمنادداَابددنَ شددام:َخددالمَحاشدداَ -1
 ألنااَشاذو.َ؛لذكر اَفيَبابَاالستثناءمَوكذلك:َلعنمَمت مَكيمَلوال

َرلي َإل َأحاديةمَمثن:َالدالمَوالبداءمَتنقسمَحروفَالجرَبارتبا -2 ع ت  ض  رَماَو 
 وثناهيةَمثن:َمنمَوثالثيةَمثن:َرل مَورباريةَمثن:َحت .

مَومدذمََمتنقسمَبارتبارَماَتدخنَرلي َإل َخاصدةَباالسدمَالظدا ر -3 ب  نحدو:َر 
 ومنذمَوماَتشتركَبينَاالسمَالظا رَوغيرهمَنحو:َمنمَإل .

امَو دددَسددب َذكر دداَمقترنددةَولكددنَحددرفَمددنَحددروفَالجددرَمعددانَيةيددد  -4
 باألمثلةَفراجعاا.

* * *
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 المجرور باإلضا ة
 تعريف اإلضا ة:

 يَضمَكلمةَإل َأخر َبتنزينَالثانيةَمنزلةَالتندوينَمدنَاألولد مَوالقصددَ
منااَتعريفَالساب َبالالح مَأوَتخصيص َب مَأوَتخةية مَنحو:َكتدابَاألسدتاذمَ

َ.(1)وضوءَشمعة

 معا ن اإلضا ة:
اََ–فيااَاإلضافةَ معند َحدرفَالجدرمَلكدنَتقدديرهَيختلدفَمدنَمكدانََ–داهما

 .(2)إل َمكانَرل َالنحوَالتالي

اََتكووون بمع ووى )موون  • إذاَكددانَالمضددافَبعدداَالمضددافَإليدد مَوصددالحا
َلإلخبارَرن مَفإنناَنقدرَحينهذَ)من(.

مَفالخداتمَأضديفَإلد َالحديددمَوالخداتمَو دوَالمضدافَمثاله:  يدت د   ذاَخات م َح 
أي:َخداتمَمدنَحديددمَوالمضدافَإليد َصدالالَلإلخبدارَبد َردنََ؛الحديدبعاَمنَ

َالمضافمَفتقون:َالخاتمَحديد.
 اسمَإشارومَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَمبتدأ.  ذا
 خبرَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رومَو وَمضاف. خاتم
َمضافَإلي َمجرورمَورالمةَجرهَالكسروَالظا رو. حديد

إذاَكانَالمضافَإليد َظرفاداَللمضدافَزماناداَكدانَأوَ وتكون بمع ى ) ن  •
َمكاناا.

مَفالمكرَ ناَمضدافمَوالليدنَمضدافَإليد مََمثاله: مَوصوم َالناار  َاللين  ر  ك  م 
َو وَظرفَللمكرمَوكذلكَالناارَظرفَللصوممَويعجبنيَماءَالبحر.

*َوتكونَاإلضافةَرل َمعن َ)الالم(َفيَكدنَمداَسدو َذلدكمَو دوَاألصدنمَ
ددو  َ الددبعاَرلدد َمدداَإذاَكددانَالمضددافَملكادداَللمضددافَإليدد َأوَيخددتصَبدد مََه َرَ ص 

َوالبعاَيجعنَذلكَغالباا.
َ:َغالمَزيدمَأي:َغالمَلزيد.مثاله

 قال ابن مالك:
 َوالثكا َِن اْجُرْر َواْ وِو ِموْن أَْو  ِون ََِّيا

 
َم ُخووووووَيا   لَوووووْم يَْصوووووولُحِ االك َياَك َوالووووووالك

 
الَ  ِلَموووا ِسوووَوى َيْي ِوووَك َواْخُصوووصْ   أَوك

 
َ(3)أَْو أَْعِفووووِه التكْعِريووووَف بِالكووووِيي تَووووالَ  

َ
 أقسام اإلضا ة:

                                                 
 .32معجمَالنحو:َصَ( 1)
 .2/25مَوشر َالتصريال:3/43َمَوشر َابنَرقين:2/46َانظرَ ذهَالمعاني:َ معَالاوامع:َ( 2)
مقددرمَو دو:َالدالممَأوَمدنمََامَإما:َبحدرففيَالبيتينَإشاروَإل َأنَالمضافَإلي َيكونَمجرورَا( 3)

 أوَفيمَو ين:َ وَمجرورَبالمضافمَوذكرَابنَمالكَأنَ ذاَ وَالصحيالَمنَ ذهَاأل وان.
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َتنقسمَاإلضافةَإل َ سمينَرهيسين:َمعنويةَولةظية:
 أواًل: اإلضا ة المع وية:

 و يَماَأفادتَالمضافَأحدَشيهين:

 وذلكَإذاَكانَالمضافَإلي َمعرفةمَنحو:َ ذاَكتابَزيد.التعريف:  -أ

كانَالمضافَإلي َنكرومَنحو:َ دذاَكتدابَرجدنمَ:َوذلكَإذاَالتخصيص -ب
َأوَكتابَنحو.

ألنَفاهدددتااَراجعددةَإلدد َالمعندد َمددنَحيددثَإنادداَتةيدددََ؛وتسوومى مع ويووة •
امَفإنَلةظ نكرومَفلماَأضيفَإل َزيدََ«كتاب»َ:المضافَتعريةااَأوَتخصيصا

َإباامد مََ؛ل َ)رجن(َأو)نحو(َتخصدصإأفادهَالتعريف.َولماَأضيفَ أي:َ  دن 
اَأَ–وتسم َ  إضافةَحقيقيةمَأوَمحضة.َ–يضا

أالَيكددونَالمضددافَوصددةااَوالمضددافَإليدد َوضووابف اإلضووا ة المع ويووة:  •
َل مَو ذاَيخرجَثالثةَأشياء:  معموالا

أنَينتةيَاألمرانَمعاامَمثن:َغالمَزيدمَفليرَالمضافَو وَ)غدالم(َاألول: 
َل .  وصةاامَوليرَالمضافَإلي َ)زيد(َمعموالا

َل مَمثدن:ََموصةااَأنَيكونَالمضافالثا ن:  والَيكونَالمضافَإلي َمعموالا
إالَأندد َلدديرَمضددافااَإلدد ََمألندد َاسددمَفارددنَ؛كاتددبَالقاضدديَفددـ:َ)كاتددب(َوصددف

َالَيمكدنَأنَيعمدنَفديَالقاضديمَفدالَيمكدنَأنَ معمول مَفلدوَجعلنداَ)كاتدب(َفعدالا
فاددذهَإضددافةَمعنويددةمَوإنَكددانََمألنَ ددذاَكاتددبَللقاضدديَ؛نقددون:َكتددبَالقاضددي

َألن َأضيفَإل َغيرَمعمول .َ؛صةااالمضافَو
وكددذلكَكاسددبَريالدد مَفادديَمضددافةمَلكنادداَليسددتَإلدد َمعمولاددامَفلددوَجعلندداَ
َل مَفدالَيمكدنَأنَنقدون:َكسدبَ َماَاستطعناَأنَنجعنَريال َمةعوالا )كاسب(َفعالا

 ريال مَإذَ وَكسبَلعيال مَفاذهَمنَإضافةَالوصفَلكنَلغيرَمعمول .
َملحوظة:

َللمضدافمَولديرَالمضدافَالمرادَبالوصفَأنَيك ونَالمضافَإلي َمعمدوالا
َوصةاا.

َ:َرجبتَمنَضربَاللص.مثاله
فعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبتاءَالةارنمَوالتاءَضميرَ رجبت

 متصنَمبنيَفيَمحنَرفعَفارن.
 حرفَجرَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. من

 لظا رو.اسمَمجرورَبعدَ)من(َورالمةَجرهَالكسروَا ضرب
َمضافَإلي َمجرورَورالمةَالجرَالكسروَالظا رو. اللص

فالمضددافَ ندداَمصدددرَولدديرَوصددةاامَومدداَبعدددهَمعمددونَلدد مَفاإلضددافةَإذنَ
َمعنوية.

اسددمَ-و دديَإضددافةَالمشددت َالعامددنَ)اسددمَالةارددنثا يًووا: اإلضووا ة اللفظيووة: 
َالصةةَالمشباة(َإل َمعمول .-المةعون
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او يَماَالَتةيدَالمضافَتعريةاَ والَيعتبرَفيااَتقدديرَحدرفََماَوالَتخصيصا
الجرمَوإنماَيكونَالغراَمنااَالتخةيفَفيَاللةظَبحذفَالتنوينَأوَنونيَالتثنيةَ

َوالجمع.
َ:َإذاَكانَالمضافَوصةااَمضافااَلمعمول .َضابف اإلضا ة اللفظية*َ

َالمد مَفادذهَإضدافةَإلد َالمةعدونمثاله ََ؛:َ ذاَمستح ُّ ألنَالتقددير:َمسدتح  
مَو دذهََ-ينصبَالمد َرل َأن َمةعونَلمستح -لمد َا ل د   َالخ  س دن  ونحدو:َ دذاَح 

مَو دديََ؛إضدافةَإلدد َالةارددن َالدددار  ل ق د  مَونحددو:َ ددذاَمعمددور  َخ  س ددن  ألنَالتقدددير:َح 
ه .َ؛إضافةَإل َناهبَفارن َألنَالتقدير:َ ذاَمعموٌرَدار 

 َمدنَالتخةيدفَألنَفاهدتااَراجعةَإل َاللةظَفقطَبماَتحدثدَ؛وسمي  لفظية*َ
َوينمَونونيَالتثنيةَوالجمعَوماَألح َباما.نبحذفَالت

 قال ابن مالك:
 َوَِّْن يَُشووووووابِِه الُمَضوووووواُف )يَْفعَووووووُل 

 
 َوْصوووووووفًا  َعَوووووووْن تَْ ِكيوووووووِرِم اَل يُْعوووووووَيلُ  

 
 َكوووووووُربك َراِجي َوووووووا َعِظووووووويِم اأْلََمووووووولِ 

 
عِ اْلقَْلووووووووِب قَِليوووووووولِ    اْلِحيَوووووووولِ  ُمووووووووَروك

 
َضووووووا َِة   اْسووووووُمَها لَْفِظيكووووووهْ َوِيي اإْلِ

 
 َوتِْلووووووووووووَك َمْحَضووووووووووووةْ َوَمْع َِويكووووووووووووهْ  

َ
 أحكام اإلضا ة:

 حكم الت وين: -1
الحيداومَ اع َاألجيانَسدن ةَ  ر  ويجبَحذفَالتنوينَرندَاإلضافةمَوذلكَنحو:َص 

َفلوَأزلناَاإلضافةَلقلنا:َصراٌعمَسنةٌ.
َحكم ال ون: -2

ا–يجبَ لمَفيَاإلضافةمَوذلكَإذاَحذفَنونَالمثن َوجمعَالمذكرَالساَ-أيضا
َو عاَمضافينمَفالَيقان:َمررتَبضاربينَزيدمَبنَيقان:َمررتَبضاربيَزيد.

َويقونَابنَ شام:َالنونَالتيَتليَاإلرراب.
َ:َالضاربان:َفعالمةَاإلررابَاأللفمَوالنونَتلياا.مثاله

والضاربون:َرالمةَاإلررابَالدواوَوالندونَتليادامَفدالنونَالتديَتحدذفَ ديَ
َوليرَمنااَنون:َحينمَوسكين.َميَرالمةَاإلررابالتيَتل

 قال ابن مالك:
ْعووووووَراَب أَْو تَْ ِوي َووووووا   ُو ًووووووا تَِلوووووون اإْلِ

 
وووا تُِضووويُف اْحوووِيْف َكُفووووِر ِسوووي َا  َِممك

َ
 حكم أل التعريف: -3
الَيجددوزَأنَتدددخنَ)أن(َالتعريددفَرلدد َالمضددافَإضددافةَمعنويددةمَوإنمدداََ

لمضدافَنكدروَ بدنَاإلضدافةمَمثدن:َغدالمَتدخنَرل َالمضافَإلي َفقطَإذاَكانَا
َالخليةةمَحاررَالبستان.

وأماَاإلضافةَاللةظيدةَفيجدوزَدخدونَ)أن(َرلد َالمضدافَإذاَكدانَالمضدافَ
َلتلكَالصةةَرل َالنحوَالتالي: َصةةمَوالمضافَإلي َمعموالا
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َأنَيكونَالمضافَمثن مَنحو:َالضارباَزيد. -1
امَمثن:َالضا -2 َمذكرَسالما  ربوَزيد.أنَيكونَالمضافَجمع 

أنَيكونَالمضافَإلي َبداأللفَوالدالممَمثدن:َالضداربَالرجدنمَالناصدرَ -3
 المظلوم.

أنَيكونَالمضافَإلي َمضافااَإل َماَفي َاأللفَوالدالممَنحدو:َالضداربَ -4
 رأرَالرجن.

أنَيكددونَالمضددافَإليدد َمضددافااَإلدد َضددميرَراهدددَرلدد َمدداَفيدد َاأللددفَ -5
 والالممَمثن:َالرجنَالضاربَغالم .

 ك:قال ابن مال
 َوَوْصووووُل أَْل بِووووَيا الُمَضوووواِف ُمْغتَفَوووورْ 

 
 َِّْن ُوِصوولَْ  بِالثكوواِن َكالَجْعووِد الشكووعَرْ  

 
 أَْو بِالكوووووووِيي لَوووووووهُ أُِضووووووويَف الثكوووووووا ِن

 
ووووووارِ    الَجووووووا ِن ُب َرأِْس َكَ ْيووووووْد الضك

 
 َوَكْو َُهووا  ِوون اْلَوْصووِف َكوواف  َِّْن َوقَووعْ 

 
َ(1)هُ اتكبَووووعْ ُمثَ اووووى اْو َجْمعًووووا َسووووبِيلَ  

َ
 الخالصة:

مَ ددي:َضددمَكلمددةَإلدد َأخددر َبتنزيددنَالثانيددةَمددنَاألولدد َمنزلددةَاإلضووا ة -
 التنوينَوالغراَمنااَتعريفَالمضافمَأوَتخصيص .

فتدد تيَبمعندد َ)فددي(َإذاَكددانََمتدد تيَاإلضددافةَرلدد َمعندد َحددروفَالجددر -
َلد  وبمعند ََمالمضافَإلي َظرفااَللمضافمَوبمعن َ)من(َإذاَكانَأصدالا

  َذلك.الالمَفيماَسو
 اإلضافةَ سمان:َمعنويةَولةظية: -

َفديَالمضدافَإليد مَوتةيددَالمع وية مَو ي:َأالَيكونَالمضافَوصةااَردامالا
المضافَالتعريفَإذاَكانَالمضافَإلي َمعرفةمَوالتخصيصَإذاَكانَالمضدافَ

َإلي َنكرو.
ددامَوالَيقدددرَفيادداَاللفظيووة مَو ددي:َمدداَالَتةيدددَالمضددافَتعريةادداَوالَتخصيصا
إنمدداَالغددراَمنادداَالتخةيددفَفدديَاللةددظَبحددذفَالتنددوينمَأوَنددونيَحددرفَجددرمَو
َالتثنيةَوالجمع.

َفيَالمضافَإلي . • َوضابطاا:َإذاَكانَالمضافَوصةااَرامالا
منَأحكامَاإلضافة:َحذفَالتنوينَونونيَجمدعَالمدذكرَالسدالمَوالمثند مَ •

َوكذلكَ)أن(َمنَالمضافَوتبق َ)أن(َفيَاإلضافةَاللةظيةَفيَمواضع.
*َ*َ* 

                                                 
اَاَلمداَفيد َأنَأوَمضدافاَاَمضدافاَيشيرَإل َجوازَدخونَ)أن(َرل َالمضدافمَوذلدكَإذاَكدانَوصدةاَ( 1)

 ا.أوَكانَالمضافَمثن َأوَجمعَمذكرَسالمَاأنمَلماَفي َلمضافَ
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 ألسماء التن تعمل عمل أ عالها ا
َاألسماءَالتيَتعمنَرمنَأفعالااَسبعةمَو ي:

َاسمَالةعن. -1
 المصدر. -2

 اسمَالةارن. -3

 صيغَالمبالغة. -4

 اسمَالمةعون. -5

 الصةةَالمشباة. -6

 اسمَالتةضين. -7
*َ*َ*َ

 أواًل: اسم الفعل 
 تعريفه:

 وَاسمَيدنَرل َفعنَمعدينمَيتضدمنَمعنداهمَوزمند مَورملد مَمدنَغيدرَأنَ
َرالمت مَأوَيت ثرَبالعوامن.يقبنَ

ألن َيؤديَمعناهَو دو:َب ع دد مَلكدنَالََ؛اسمَفعنَمااَ-مثالاَ–فـ:َ) ياات(َ •
يقبددنَرالمددةَالةعددنمَفددالَتتصددنَبدد َتدداءَالةارددنمَوالَتدداءَالت نيددثمَتقددون:َ

َالكسونَ  َ. يااتَنجا  

و) ه(َاسمَفعنَمضدارعَبمعند :َأتوجدعمَفإند َيدؤديَمعند َالةعدنَورملد َ •
 ونَرالمت مَتقون:َ هَمنَالةراق.وزمن مَدونَ ب

َموكذلكَحذارمَاسمَفعنَأمرَبمعن :َاحذرمَفاوَيؤديَمعن َالةعنَوزمن  •
 دونَأنَيقبنَإحد َرالمات مَتقون:َحذارَمنَالقطار.

 أقسامه:
َإل َثالثةَأ سام:َ–منَحيثَداللت َرل َالزمنََ–ينقسمَاسمَالةعنَ

.:َمثن:َ) ياات(َبمعن :َب ع د مَو)شاسم  عل ماض -1 ق  َتان(َبمعن :َاف ت ر 
مَو)وي(َبمعن :َأتعجب.اسم  عل مضارع:  -2 ه (َبمعن :َأتوجع   مثنَ)أ و 
مَو)أف(َبمعندد :َ[82]القصددص:ََ﴾ َوْيَكأَ كووهُ اَل يُْفِلووُح اْلَكووا ُِرونَ  ﴿:َتعددال قووال   

َ.[23]اإلسراء:ََ ﴾  َاَل تَقُْل لَُهَما أُف    ﴿  َ:تعال أتضجرمَومن َ ول َ
:َ)ص (َبمعن :َاسكتمَو)نزان(َبمعن :َاندزنمَو) مدين(َراسم  عل األم -3

َبمعن :َاستجبمَ) يا(َبمعن :َأسرع.
َإل َ سمين: وينقسمَاسمَالةعنَمنَحيثَالوضع

 سدددمَوضدددعَمدددنَأونَاألمدددرَللداللدددةَرلددد َمعنددد َالةعدددنمَويسدددم َاألول: 
(مَمثن:َشتانمَأفمَحياال.  )مرتجالا
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َمن::َ سمَنقنَمنَغيرهمَوالنقنَيكونَإماَالثا ن

]الماهددو:ََ ﴾ َعلَوْيُكْم أَْ فَُسوُكمْ  ﴿:َتعدال جارَومجرورمَمثن:َرليكممَومن َ ول َ •

مَتقدون:َإلديكمَ[105 َمبمعن :َألزمواَأنةسكممَوإليدكمَبمعند :َابتعددَأوَت دن ال 
َمثن:َإليكمَنشروَاألخبار.َمبمعن َخذوا

ظرفمَمثن:َمكدانكممَبمعند :َاثبتدوامَووراءكمَبمعند :َتد خرمَوأمامدكمَ •
 معن :َتقد ممَودونكمَبمعن :َخذ.ب

مصدرَمستعمنمَمثن:َرويدكمَأوَمامنمَمثن:َبل مَبمعن :َاتركَأوَدعمَ •
رليًّامَأي:َاتركَرليًّا. َتقون:َب ل  َ 

اسددمَفعددنَأمددرَمبندديَرلدد َالضددممَوالمدديمَللجمددعمَوالةارددنَضددميرَ رليكم
 مستترَتقديره:َأنتم.

و دوََملةتحدةَالظدا روأنةر:َمةعونَب َمنصوبمَورالمدةَنصدب َا أنةسكم
مضددافمَوكددم:َضددميرَمتصددنَمبندديَرلدد َالسددكونَفدديَمحددنَجددرَ

َمضافَإلي .

  ا دته:
والسدمَالةعدنَفواهددَتزيددَردنَالةعددنَالدذيَيدؤديَمعنداهَوليسدتَلادذاَالةعددنمَ

َو ي:َ
االمبالغووة:  -1 َأوَصدد مَو دددَ ددان:َب ع ددد َكثيددرا َمفك ندد َ اهددنَ يادداتمَأوَأف 

امَواسكتَاسكت َ.(1)وأتضجرَكثيرا
:َوذلكَألن َيؤديَمعند َالةعدنَمدعَلزومد َصدوروَواحددوَإفدرادااَاإليجا  -2

اَوت نيثادامَنقدون:َصد َيداَرجدنَويداَرجدالنمَويداَرجدان َموتثنيةَوجمعادامَوتدذكيرا
َوص َياَامرأوَوياَنسوو.

 حكمه من حيث العمل:
*َيعمنَاسمَالةعنَرمنَمسدماهَفديَالتعدديَواللدزومَغالبادامَفدإنَكدانَمسدماهَ

اَكا ٌد.الزما امَمثن:َ يااتَنج  َنَاسمَالةعنَالزما
 اسمَفعنَماامَمبنيَرل َالةتال.  ياات
َفارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. نجد

َالثريد مَبمعن :َاهت مَوتراكَتعدياامَمثن:َحياال َوإنَكانَمسماهَمتعديااَكانَم
َالةاس مَبمعن :َاترك.

َ  اسمَفعنَأمرمَمبنيَرل َالسكون. حياال 
مةعددونَبدد َمنصددوبمَورالمددةَنصددب َالةتحددةَالظددا رومَوالةارددنَ يدالثر

َضميرَمستترَتقديره:َأنت.

                                                 
 .20النحو:َصََمعجم( 1)



ََ (281) 

*َاسددمَالةعددنَالَيعمددنَإالَإذاَكددانَموجددوداامَفددالَيعمددنَو ددوَمحددذوفمَفاددوَ
يخالفَالةعنَفيَذلكمَفقدَيحذفَالةعنَويبقد َرملد مَفيرفدعَالةاردنمَأوَينصدبَ

َالمةعون.
اَرلد َمعمولد مَفدإنَتد خرَمندعَمدنَ*َوالَيعمنَاسمَالةعنَإالَإذاَكانَ متقدما

العمنمَتقدون:َرليدكَزيدداامَفعليدك:َاسدمَفعدنَبمعند :َالدزممَوالَيمكدنَأنَنقدون:َ
َزيدااَرليك.
ِ َعلَْيُكمْ  ﴿:َتعال أماَ ول َ فمت ونَخالفاداَللكسداهيَالدذيََ[24]النساء:ََ ﴾ ِكتَاَب هك

مدؤخرمَفاألصدنَرنددهَير َأنَ)كتاب(َمعمونَلـ:َ)رليكم(َو يَرندهَاسمَفعدنَ
)رلدديكمَكتددابَ (َأي:َالزمددواَكتددابَ مَفاددذهَحجددةَالكسدداهيَفدديَجددوازَتقددديمَ

َمعمونَاسمَالةعنَرلي َمدريااَأنَالمعن :َرليكمَكتابَ .
وير َالبصريون:َأنَ)كتدابَ (َمصددرَمحدذوفَالعامدنمَو)رلديكم(َجدارَ

امدنَفديَالمصددرمَورلد َومجرورَمتعل َب مَأوَمتعل َبالعامنَالمقدرمَأي:َالع
ذلكَفـ:َ)كتاب(َمصددرَحدذفَفعلد َالددانَرليد مَوالتقددير:َكتدبَ َذلدكَرلديكمَ

َكتاباامَبمعن :َأوجب.

 بعض أحكام اسم الفعل:
َرل َالطلبمَيعمدنَرمدنَالةعدنَالدذيَيقدومَمقامد ََ *َاسمَالةعنَإذاَكانَداالًّ

 َاسدمَالةعدنَفعلاداَمَفإذاَجهناَبجملةَفيَجوابَذلكَالطلبَالدذيَفيد(1)منَالجزم
امَمثنَ ونَالشارر: َمضارعَفإن َيكونَمجزوما

يحي ددددددددددددددت ر  َت س  يَأ و  ددددددددددددددد  م  َت ح  ك ان ددددددددددددددك  َم 
َ

فـَ)مكانك(َاسمَفعنَأمرَبمعن :َالزمديمَو ددَجدزمَالةعدنَالمضدارعَالوا دعَ
فددديَجوابددد َو دددو:َتحمدددديمَو دددوَمجدددزومَبحدددذفَالندددونمَواألصدددن:َتحمددددينَ

َوتستريحين.

 

 تتمة:
وا عَبعدَالةداءَالَينصدبمَفدالَيقدان:َمكاندكَفتحمدديمَالةعنَالمضارعَال -

َوالَص َفنحدثك.
(َمدددنَكدددنَفعدددنَثالثددديَتدددامَ - يصددداغَاسدددمَفعدددنَاألمدددرَرلددد َوزنَ)ف ع دددان 

 متصرف.َمثن:َحذارَمنَحذر.

 اسمَالةعنَالمنقونَسماريمَوأماَماَكانَرل َوزنَ)فعان(َفاوَ ياسي. -

امَفإند َيكدونَمسدتترَا - اَفيد َالَيبدرزَبحدانَاسمَالةعنَإذاَكانَفارل َضميرا
 منَاألحوان.َمثال :َرليكَزيداامَفإنَفارنَ)رليك(َضميرَمستتر.

 قال ابن مالك:

                                                 
  دَمنَجعنَجزمَالةعنَفيَجوابَالطلبَرامل َالةعنَالطلبيمَأوَماَ امَمقام .نر( 1)
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 َموووا  َووواَب َعوووْن  ِْعووول  َكَشوووتكاَن َوَصوووهْ 
 

ْم َوَمووووهْ    ُهووووَو اْسووووُم  ِْعوووول  َوَكووووَيا أَوك
 

 َوَموووووا بَِمْع َوووووى اْ عَوووووْل َكوووووآِميَن َكثُووووورْ 
 

  1)َوَغْيووووُرمُ َكووووَوْي َوَهْيَهوووواَ   َووووُ رْ  

 
 ويقول:

 َوَمووووا ِلَمووووا تَ ُوووووُب َعْ ووووهُ ِمووووْن َعَموووولْ 
 

ووْر َمووا ِلووِيي  ِيووِه اْلعََموولْ     2)لََهووا َوأَخ ِ

 
نُ   َواْحُكوووووووْم بِتَْ ِكيوووووووِر الكوووووووِيي يُ َووووووووك

 
  3)ِمْ َهوووووا َوتَْعِريوووووُف ِسوووووَوامُ بَوووووي ِنُ  

 
 

                                                 
يشيرَفيَالبيتينَإل َتعريفَاسمَالةعنمَو وَماَنابَرنَالةعنمَوأشارَإلد َأ سدام مَف شدارَإلد َ( 1)

وَمجيهد َص مَوم .َوأشدارَإلد َكثدرَـ:الماضيَبقون:َشتانمَوإل َالمضارع:َأوهمَوإل َاألمرَب
 قلين.فامَأماَالمضارعَاَوأمرَاماضياَ

شاروَإل َشروطَرمنَاسمَالةعنَو و:َأن َي خذَحكمَالةعنَالذيَيةيدَمعناهَبشرطَأنَيتقدمَرل َإ( 2)
 معمول .

 اَحانَالتنوينمَفإذاَذ بَرن َالتنوينَكانَمعرفة.يشيرَإل َأنَاسمَالةعنَيكونَمنكرَا( 3)
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 الخالصة:
 َوخالصةَاسمَالةعن:َأن َاسمَيدنَرلد َمعند َالةعدنمَوزمند مَويعمدنَرملد

َدونَأنَيقبنَرالمات .
ينقسددمَاسددمَالةعددنَمددنَحيددثَزمندد َإلدد َاسددمَفعددنَمددااَكددـ:َ يادداتمَ -

َومضارعَكـ:َأفمَوأمرَكـ:َص .
وينقسمَمدنَحيدثَالوضدعَإلد :َمرتجدنمَنحدو:َشدتانَو ياداتمَومنقدونَ -

رددنَجددارَومجددرورمَمثددن:َرلدديكممَورددنَمصدددرمَنحددو:َرويدددكمَورددنَ
 ظرفمَنحو:َمكانك.

 نَفيَإفادت َالمبالغةَواإليجاز.يمتازَاسمَالةعنَرنَالةع -
 ي خذَحكمَالةعنَالذيَيدنَرلي َمنَحيثَالتعديَواللزوم. -
 الَيعمنَاسمَالةعنَإذاَت خرَرنَمعمول مَوالَيعمنَإالَإذاَكانَموجوداا. -

*َ*َ*َ
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 ثا يا: المصدر
 تعريفه:

َ وَاالسمَالدانَرل َمجردَالحدث.
َو و:َإما:

ويددنَرلد َالحددثمَمدنَغيدرَ:َو وَلةظَيذكرَفيَالكالممَمصدر صريح -1
داللةَرل َزمنَو ورد مَويشدتمنَرلد َكدنَالحدروفَاألصدليةَوالزاهددوَ
ا. امَونصرَنصرا َالتيَاشتمنَرليااَالةعنَالماضيَل مَمثن:َأكرمَإكراما

 :َو وَماَفامَمنَالكالمَبواسطةَماَيدنَرلي .َمصدر مؤول -2
َويدنَرل َالمصدرَالمؤونَماَي تي:

َوأَْن تَُصوووُموا َخْيووْر  ﴿:َتعددال مَمثددنَ ولدد َها)أن  المصوودرية والفعوول بعوود -أ
َ.[237]البقرو:ََ ﴾ َوأَْن تَْعفُوا أَْقَرُب ِللتكْقَوى ﴿َم[184]البقرو:َ ﴾ لَُكمْ 

َأنَ َيرراني.)أن  واسمها وخبرها -ب َمَمثن:َمحَ لبيَأمالا
مثددنَ ولدد َ)كوون  المسووبوقة بووالالم لفًظووا، أو تقووديًرا والمضووارع بعوودها،  -جووـ

َ.[23]الحديد:ََ ﴾ ِلَكْن اَل تَأَْسْوا َعلَى َما  َاتَُكمْ  ﴿:َال تع
مثددنَ ولدد َ)مووا  المصوودرية أو المصوودرية الظر يووة، ومووا دخلوو  عليووه،  -د

]التوبدة:ََ ﴾ لَقَوْد َجواَءُكْم َرُسووْل ِموْن أَْ فُِسوُكْم َعِ يوْ  َعلَْيوِه َموا َع ِوتُّمْ  ﴿تعال :َ

128].َ
َودُّوا لَوْو  ﴿مَمثدنَ ولد َتعدال :َلماضن بعودها)لو  والفعل المضارع أو ا -هـ

مَمثدنَ ولد َهمو ة التسووية والفعول بعودهامَو[9]القلدم:ََ﴾ تُْدِهُن  َيُوْدِه ُونَ 
َِّنك الكوووِييَن َكفَوووُروا َسوووَواْء َعلَوووْيِهْم أَأَْ وووَيْرتَُهْم أَْم لَوووْم تُْ وووِيْرُهْم اَل  ﴿:َتعدددال 

َ.[6]البقرو:ََ ﴾ يُْؤِم ُونَ 

 در:شروف عمل المص
َوالمصدرَيعمنَرمنَفعل َبثمانيةَشروط:

َمحل  .الشرف األول:  َأنَيصالَحلونَ)أن(َمعَفعنمَأوَ)ما(َمعَفعنت
ا.َ مثووال األول ددرا :َنحددوَ ولددك:َأرجبندديَضددرب كَزيددداامَويعجبندديَضددرب كَر م 

فإندد َيصددالَأنَنقددونَمكددانَاألون:َأرجبندديَأنَضددربتَزيددداامَومكددانَالثدداني:َ
ا. َيعجبنيَأنَتضربَرمرا

فعنَمضارعَمرفوعَبالضمةَالظا رومَوالنون:َللو ايةمَواليداء:َ جبنيَيع
 ضميرَمتصنَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَنصبَمةعونَب .

ضددرب:َفارددنَمرفددوعمَورالمددةَرفعدد َالضددمةَالظددا روَو ددوَ ضربك
مضافمَوالكاف:َضميرَمتصنَمبنيَرل َالةتالَفديَمحدنَجدرَ

 مضافَإلي َمنَإضافةَالمصدرَإل َفارل .
والعامدددنَ دددوََممةعدددونَبددد َمنصدددوبمَورالمدددةَالنصدددبَالةتحدددة زيداا

ب(. َالمصدرَ)ضر 
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:َنحو:َيعجبنيَضربكَزيدااَاآلنمَفاذاَالَيمكنَأنَيحدنَمحلد َومثال الثا ن
َرلد َالحددانَالَبددَأنَنقدددرَمعد َ)مددا( َم)أنَضدربت(َألندد َإذاَكدانَالمصدددرَداالًّ

والَيمكندكَأنَتقدون:ََفالتقديرَفيَالمثانَالساب :َيعجبنيَماَضدربتَزيددااَاآلنم
َيعجبنيَأنَتضربَزيداا.
َولذلكَ انَبعضام:
دددد ض  ف دددديَالم  هَ  ر  ددددت ق ب انَ ـ  ددددد   س  اال  َو  َي 

َ
ددددانَ َ دددداَف دددديَال ح  َب م  ر  دددداَ  ددددد   م  َو  َب دددد  ن 

َ
َرلدد َالمضدديَواالسددتقبانمَفيقدددرَبدد نَو)مددا(َرددنَ فددإنَكددانَالمصدددرَداالًّ

َرل َالحانَفالَي َقدرَإالَبـ:َ)ما(َدونَأن.البعامَأماَإذاَكانَالمصدرَداالًّ
امَفدالَيجدوز:َأرجبنديَضدريبكَزيدداامَوالَالشرف الثوا ن:  أالَيكدونَمصدغرا

يختلفَالنحويدونَفديَذلدكمَو دارَرلد َذلدكَبعضدامَالمصددرَالمجمدوعمَفمندعَ
َرل َالمصغر َمناماَمباينَللةعن.َ؛إرمال َحمالا َألنَكالًّ
َواستدلواَبنحوَ ول :َموأجازَكثيرَمنامَإرمال 

ر دَ  ي ةاَو  َس دج  ن دك  َم  ل دف  َال خ  ك دان  َو  َت 
َ

يدددددَ َ ار  و  بَ َم  ب ي ث ددددر  دددداهَ  َ(1)ر ر   ددددوبتَأ خ 

َ
والشا دَفيد :َ)مواريددَرر دوب(مَفمواريددَجمدعَمورددمَو ددَأرملدتَو ديَ

وأضيةتَإل َفارلااَو وَرر وبمَأي:َكماَورددَرر دوبََممصدرَفنصبَأخاه
َأخاهَبيثرب.

امَفدالَتقدون:َضدربيَزيددااَحسدنَأالَيكدونَالمصددرَمضدمرَاالشرف الثالوث: 
ددامَفددـ:َ)ضددربي(َمصدددٌرَأضدديفَإلدد َفارلدد َو ددوَاليدداءَورمددنَ اَ بيحا و ددوَرمددرا
اَحسدنمَرلد َارتبدارَأنَ النصبَفديَ)زيدداا(َلكدنَالَيصدالَأنَنقدون:َو دوَرمدرا

ا(َفاددذاَالَيصددال ألنَضددميرََ؛) ددو(َضددميرَالمصدددرَ)ضددرب(َفينصددبَ)رمددرا
مدداَرمددنَلقربدد َمددنَلةددظَالةعددنمَالمصدددرَالَيعمددنَرمددنَالمصدددرمَفالمصدددرَإن
َوالضميرَليرَفي َأيَشيءَمنَلةظَالةعن.

َوأجازَذلكَالكوفيونَمحتجينَبقونَز ير:َ

دددت مَ  ذ    َو  دددت م  ل م  ددداَر  َم  َإ ال  ب  دددر  ددداَالح  م  َو 
َ

مَ َ ج  در  َالم  يث  دد  داَب الح  ن ا  َر  اَ  دو  م  َ(2)و 

َ
(َكمداَيعمدنَومحنَالشا دَ ول :َ)ماَ و(َأي:َوماَالحديثمَفقددَأرملدواَ) دو

)الحديث(َوالحديثَمصدرمَفكذلكَأرملواَضميرهمَووج َإرمالد َ نداَأند َتعلد َ
َب َالجارَوالمجرورَو وَ)رناا(.

َ انَابنَ شام:َو ذاَالبيتَنادرَ ابنَللت وينمَفالَت ب ن  َرلي َ اردو.
أالَيكدددونَمحددددوداامَفدددالَتقدددون:َأرجبنددديَضدددربت كَزيدددداامَالشووورف الرابوووع: 
أوَأرجبنيَضرباتكَزيداامَفمداَكدانَمحددودااَبواحددوَأوَأكثدرَفالضربةَمحدودومَ

َفإن َالَيعمن.
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َوشذَ ونَالشارر:َ

مَ  دداز  َح  يَ  ددو  ددد َال ددذ  ل  َالج  دداب يَب دد   َي ح 
َ

دددبَ َ اك  َر  دددر  َن ة  دددال  َالم  ددد   َك ة ي  ب ة  دددر  َ(1)ب ض 
َ

والشا دَفي َ ول :َ)بضدربةَكةيد َالمدال(َف رمدنَالضدربةَفديَالمدالَمدعَأناداَ
َود.مصدرَمحد

أالَيكونَالمصدرَموصوفااَ بنَالعمنمَفالَيقدان:َأرجبنديََالشرف الخامس:
ألند َوصدفَ بدنَأنَيعمدنمَفلدوَوصدفَبعددَالعمدنَجدازمََ؛ضربكَالشدديدَزيدداا

َفنقون:َأرجبنيَضربكَزيدااَالشديدمَومنَذلكَ ونَالشارر:
ان ددددددي يد َأ ر  ددددددد  َالش  يَب ددددددك  ددددددد  ج  َو  َإ ن 

َ
ددددد تَ َ َر ا  ددددن  َم  اَف يددددك  را دددداذ  ددددذ والَ َر  َر 

َ
َفـ:َ)وجدي(َمصدرَرمنَفيَ)بك(َثمَوصفَبالشديد.

أالَيكونَمحذوفاامَفالَيعمنَالمصدرَغيدرَالمدذكورمَومدنَالشرف السادس: 
 ناَردواَرل َمنَ انَفي:َماَلكَوزيداا:َإنَالتقدير:َومالبستكَزيداامَفدالَيمكدنَ

َلمصددرَمحدذوفَتقدديره:َومالبسدتك مصددرَالَألنَالَ؛أنَتكونَ)زيدداا(َمعمدوالا
يعمنَإالَإذاَكانَموجوداامَوكذلكَردواَرل َمدنَ دانَفديَ)بسدمَ (َإنَالتقددير:َ

َألنَالمصدرَالَيعمنَإالَإذاَكانَموجوداا.َ؛ابتداهيَبسمَ َثابت
َرنَمعمولد مَفدالَيجدوزَفديَالمصددرَأنَالشرف السابع:  َيكونَمةصوالا أال 

وَفصنَبوصدفَالمصددرَبطدنَيعمنَإذاَفصنَبين َوبينَمعمول مَو دَتقدمَأن َل
العمنمَف حر َإذاَفصنَبغيرَوصفَالمصدرمَولاذاَلمداَ دانَالدبعا:َإنَ دونَ

يعدربَ)يدومََ[9،8]الطدارق:َ ﴾ َِّ كهُ َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدْر يَْوَم تُْبلَى السكوَرا ِرُ  ﴿:َتعال  َ
د َذلدكَبد نَالمصددرَفصدنَبيند َوبدينَالمعمدون الَوَمتبل (َمعمونَلـَ)رجعد (َر 

َيصالَذلك.
اَرنَمعمولد مَفدالَيجدوز:َأرجبنديَالشرف الثامن:  أالَيكونَالمصدرَمؤخرا

ف جددازَأنَيتقدددمَمعمددونََمزيدددااَضددربكمَواسددتثن َالسددايليَالجددارَوالمجددرور
امَواستدنَبقول َ اَومجرورا َ﴾ اَل يَْبغُوَن َعْ َها ِحَوالً  ﴿:َتعال المصدرَإذاَكانَجارًّ

(َمصدَ[108]الكادف:َ ََمرفـ:َ)حوالا و)رناا(َمتعل َبادامَوالتقددير:َالَيبغدونَحدوالا
َرناا.

 أقسام المصدر:
َينقسمَالمصدرَالعامنَإل َثالثةَأ سام:

 وَّعماله أكثر من َّعمال القسمين اآلخرين: ،أحدها: المضاف
َو وَضربان:
َ:َالمضافَإل َالةارن.الضرب األول
ِ ال كو ﴿:َتعدال  ولد َومن أمثلتوه:  فدـ:َ)دفدع(ََ[251]البقدرو:ََ﴾ اسَ َولَوْواَل َدْ وُع هك

مصدددرَأضدديفَإلدد َفارلدد مَو ددوَ) (َولاددذاَنصددبَالمةعددونَبدد َو ددوَ)النددار(َ
َوالتقدير:َولوالَأنَيدفعَ َالنار.
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و ددوَمبتدددأَخبددرهَمحددذوفََوجوبادددامََممصدددرَيعمددنَرمددنَالةعددن دفع
 وتقديره:َموجودَ)بعدَلوال(َمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.

َرلددد َأنددد َفاردددنَلةدددظَ   الجاللدددةَاسدددمَمجدددرورَلةظادددامَمرفدددوعَمحدددالًّ
 للمصدرَدفع.

مةعونَب َمنصدوبمَورالمدةَنصدب َالةتحدةَالظدا رومَوالعامدنَفيد َ النار
َ وَ)دفع(.

بَووا َوقَووْد  ُُهوووا َعْ ووهُ  ﴿:َتعددال *َ ولدد َ فددـ:َ)األخددذ(ََ[161]النسدداء:ََ﴾ َوأَْخووِيِهُم الر ِ
َير:َأنَي خذواَالربا.مصدرَأضيفَإل َالةارنَ) م(َوالتقد

معطوفَرل َماَ بل َمجرورمَورالمةَجرهَالكسدروَو دوَمضدافمَ أخذ مو
 م:َضميرَمتصنَمبنيَفيَمحنَجرَمضدافَإليد َمدنَبدابَإضدافةَ

 المصدرَإل َفارل .
َمةعونَب َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالمقدرو. الربا

فددـ:َ)األكددن(َمصدددرََ[161لنسدداء:َ]اَ ﴾ َوأَْكِلِهووْم أَْمووَواَل ال كوواِس  ﴿:َتعددال *َ ولدد َ
َأضيفَإل َفارل َ) م(.

َ:َمضافَإل َمةعول مَومن َ ونَالشارر:الضرب الثا ن
َب دددددي  نَ  ء  دددددر  َالم  ددددد   َن ة س  دددددم  َظ ل  َإ ن  َأ ال 

َ
ََ دددب  ل  دددوا َي غ    َ دددن  اَر  دددن ا  َي ص  إ ذ اَل دددم 

َ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال  َال ع ق 
ولدد َو ددوَمضددافَإلدد َمةعَموالشددا دَفدديَ ولدد :َ)ظلددمَنةسدد (َفددالظلمَمصدددرَ

َنةس . َ)نةس (َوالةارنَمذكورَبعدهَو وَ)المرء(َوالتقدير:َأالَإنَأنَيظلمَالمرء 
فـ:َ)من(ََ«وح  البي  من استفاع َّليه سبيالً »:ََاَ ول َومنَأمثلت َأيضَا

َفارنَحجمَو)البيت(َمةعونمَوالتقدير:َأنَيحجَالبيت.
 معطوفَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَو وَمضاف. حج
ألندد َمةعددونَبدد ََ؛ورَلةظادداَباإلضددافةمَمنصددوبَمحددالًَّاسددمَمجددر البيت

 للمصدرَ)حج(َمنَبابَإضافةَالمصدرَإل َمةعول .
َاسمَموصونَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَفارن.َََمنْ 

َجملةَفعليةَصلةَالموصون. استطاع
 ملحوظة:

الغالبَرل َالمصدرَأنَيكونَمضافااَإل َفارلد مَوأنَينصدبَالمةعدونَبعددَ
اَبنَ وَ لين.َذلكمَولير َإضافت َوذكرَالةارنَكثيرا

 الثا ن من أ واع المصدر:
و ددوَوإنَكددانَإرمالدد َأ ددنَمددنَإرمددانَالمضددافَإالَأندد ََ:المصوودر الم ووون

ألن َ ددَأشدب َالةعدنمَووجد َالشدب َأنَاألفعدانَنكدراتمَوالمندونَنكدروَأوََ؛أ ير
َنكرات.
]َالبلدد:َ ﴾ ْسوغَبَة  يَتِيًموا َيا َمْقَربَوة  أَْو َِّْفعَواْم  ِون يَوْوم  ِيي مَ  ﴿:َتعدال :َ ول َمثالهَ
ددا(َمةعددونَبدد َ[15،14َ دداَفددـ:َ)يتيما مَوالتقدددير:َأوَأنَيطعددمَفدديَيددومَذيَمسددغبةَيتيما

َللمصدرَ)إطعام(.
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 الثالث من أ واع المصدر: المعرف بـ: أل:
 والح  أن َّعماله شاي قياًسا واستعمااًل:

َينبغديَأنَتكدونَصدالحةَألنَ)أن(َمدنَخدواصَاألسدماءمَفدالَ؛شاي قياًسا*َ
ألنَاألسماءَالَيعمنَمنااَإالَمداَشداب َاألفعدانمَواالسدمَالمصدحوبَبد نََ؛للعمن

َموغنَفيَبابَاالسميةَبعيدَمنَالشب َبالةعن.
معنداه:َأند َلدمَيدردَمند َإالَشديءَندادرمَأي:َلدمَيسدتعمنَإالََشاي استعماالً *َ

َشيءَ لين.
الفَالقاردوَالمعاودومَوالشذوذَفالحاصنَأنَالشذوذَبالنسبةَللقيارَ وَماَخ

 االستعماليَماَ نَاستعمال مَومثانَذلكَ ونَالشارر:
ددد س  َالم  ق  ز  َالدددر   دددن  َم  دددت  ب  ددد  ََيءَ ر ج  َإ لا 

َ
اَ َف ق يدر  ين  دال ح  َالص  َب ع دا  ك  َت در  ن  م  َو 

َ
مصدددرَرامددنمََ–بكسددرَالددراءَوتشددديد اَوسددكونَالددزايََ–فددـ:َالددرزقَََ

َرنمَومن َ ونَاآلخر:والمسي :َمةعونَب مَوإلا :َفا
ه َ ددددددددددددد اء  َأ ر  َالن  ك اي ددددددددددددة  يف  ددددددددددددع  َض 

َ
دددددنَ َ ددددديَاأل  ج  اخ  َي ر  ار  دددددر  ة  َال  دددددان  َي خ 

َ
والشا دَفي َ ول :َ)النكايةَأرداءه(َحيثَنصبَ)أردداءه(َبالمصددرَالمحلد َ

َ.(1)بـَأنَو وَ)النكاية(
 قال ابن مالك:  

 بِِفْعِلوووِه الَمْصوووَدَر أَْلِحوووْ   ِووون اْلعََمووولْ 
 

ًدا أَْو َموووووَع أَلْ ُمَضوووووا ً     2)ا اْو ُمَجووووورك

 
 َِّْن َكووواَن  ِْعوووْل َموووَع أَْن أَْو )َموووا  يَُحووولْ 

 
 َمَحلكووووووهُ َواِلْسووووووِم َمْصووووووَدر  َعَموووووولْ  

 
 الخالصة:

َأنَالمصدرَ و:َاالسمَالدانَرل َمجردَالحدثمَو وَإماَصريالَأوَمؤون.
َويعمنَرمنَالةعنَبشروط:

َعنَمحل .أنَيصالَحلونَ)أن(َوالةعنمَأوَ)ما(َوالة -1
ا. -2  أالَيكونَمصغرا
ا.َ -3  أالَيكونَمضمرا
 أالَيكونَمحدوداا. -4
 أالَيكونَالمصدرَموصوفااَ بنَالعمن. -5
 أالَيكونَمحذوفاا. -6
َرنَمعمول . -7  أالَيكونَمةصوالا
 أالَيؤخرَرنَمعمول . -8

                                                 
 .2/63مَوشر َالتصريال:3/95َمَوشر َابنَرقين:2/93َانظرَ ذهَالقضية:َ معَالاوامع:ََ(1)
رمددنَفعلدد َوينددوبَرندد مَو دددَيكددونََإلدد َأنَالمصدددرَيعمددنَ–فدديَالبيتددينََ–يشدديرَابددنَمالددكَ( 2)

َمنَ)أن(َوالةعنَأوَ)ما(َوالةعنمَأوَماَيحنَمحل مَو دذاَالمصددرَالمقددرَاَمؤوالَاالمصدرَمقدرَا
مدنَ)أن(َواإلضدافةمَوأنََاا؛َأيَمجدردَاامَوأنَيكونَمنوناَيعمنَفيَثالثةَأحوان:َأنَيكونَمضافاَ

 :َأن.ـيكونَمحل َب
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َينقسمَالمصدرَالعامنَإل َثالثة:
َالمضافَإل َالةارنَأوَإل َالمةعون. -1
.المنونمَو وَأ يرَمنَالساب مَ -2  وأ نَمن َاستعماالا
3- .  المعرفَبـ:َأنَو وَشاذَ ياسااَواستعماالا

َو دَسب َالتةصينَوالتمثينَفراجعاما.
*َ*َ* 
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 ثالثًا: اسم الفاعل
 تعريفه:

 ددوَوصددفَدانَرلدد َالةارددنَالجدداريَرلدد َحركدداتَالمضددارعَوسددكنات مَ
َفضاربَيدنَرل َفارنَالضرب.

 دوَأنَاسدمَالةاردنََكوند َجارياداَرلد َحركداتَالمضدارعَوسدكنات :َ ومعن
دداَيكددونَرددددَحروفدد َاألصددليةَوحركاتدد َوسددكنات َ ددوَنةددرَرددددَحركدداتَ داهما

َوسكناتَالةعنَالمضارع.
درَ َم:َالةعنَ)أكرم(َمضارر :َيكرممثاله    ك  غيدرَممَفلدمَنفاسمَالةارنَ دو:َم 

داَ شيهااَمنَوضدعَ)يكدرم(َلنصدوغَاسدمَالةاردنَإالَبإبددانَحدرفَالمضداررةَميما
َمضمومة.
)ضارب(َفايَرل َرددَحركاتَوسكناتَ)يضرب(َإالَأنناَجعلناََوكذلكَ-

َ.(1)بدنَحرفَالمضاررةَألةااَفيَالوسط

 َّعماله:
َ.(2)واسمَالةارنَيعمنَمطلقااَإذاَتوافرتَفي َالشروطمَوانتةتَرن َموانع 

َويعمنَرمنَالةعنَفيَحالتين:
َرلدد َالحددانَم:َأنَيكددونَمحلدد َبددـ:َأنمَفيعمددنَمطلقاددااألولووى مَأوَسددواءَدن 

َاالستقبانمَأوَالمضيمَوسواءَأكانَمسبو ااَبنةيمَأمَاستةااممَأمَلمَيكنَمسبو اا.
َ:َجاءَالضاربَزيدااَأمر.مثاله

ألناداَمصدحوبةَبدـ:َأنمَفادوَيعمدنََ؛فقدَرملتَ)الضدارب(َفنصدبتَ)زيدداا(
َرل َالمضي. َولوَد ن 

َ:َجاءَالضاربَزيدااَاآلنمَوجاءَالضاربَزيدااَغداا.مثال َخر
 فعنَماامَمبنيَرل َالةتال. جاء

وفارلدد َضددميرََمفارددنَمرفددوعمَورالمددةَرفعدد َالضددمةَالظددا رو الضارب
 مستترَتقديرهَ) و(.

منصددوبمََ–ألندد َيعمددنَرمددنَالةعددنََ–مةعددونَبدد َلددـَ)ضددارب(َ زيداا
 ورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.

َظرفَزمانَمبنيَرل َالكسرَفيَمحنَنصب. أمرَ

 سبب عمله:
يعمنَرمنَالةعنَمطلقااَأنَ)أن(َموصدولةمَوضداربَحدنَوالسببَفيَكون َ

َإنَأردتَ ب  ددر  (َفددـ:َأنَموصددونَاسددميمَوضدداربَحددنَمحددنَض  ب  ددر  محددنَ)ض 

                                                 
َ....(مَ كَ حَ َ–َرَ ذ َب ََ–َبَ رَ ضَ )ثن:َمَنَ ع َفالةعنَالثالثيَرل َوزنَف َ( 1)

َ.حاكم...(َ–رَباذَ َ–اسمَالةارنَمن َتكسرَرين َفنقون:َ)ضاربَ
َوالحركاتَوالسكناتَبعدد اَمعَإضافةَألفَفارن.

 والمرادَرددَالحركاتَوالسكناتَوليرَنوعَالحركات.
َ  ﴿َتعدال :َامَََ دان مَأوَجمعادامَأوَمثنًّديعمنَاسمَالةارنَرمنَالةعنَإذاَكدانَمةدردَا( 2) َوالويكاِكِريَن هك

مِ  ﴿َ[مَو دانَتعدال :35]األحدزاب:َ  ﴾ َكثِيًرا [.َانظدر:َمعجدم38َ]الزمدر:ََ﴾ َهوْل ُهونك َكاِشوفَاُ  ُضور ِ
 .3/217مَوأوضالَالمسالك:2/95َمَو معَالاوامع:18َالنحو:َص
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المضدديمَأيَالددذيَضددربَزيدددااَأمددرمَأمدداَإذاَأردتَالحددانَأوَاالسددتقبانمَفإنددكَ
َتقون:َ ذاَالذيَضربَزيدااَاآلنمَأوَالذيَيضربَزيدااَفيَالمستقبن.

اَبالةعدنمََ–ي:َاسمَالةارنَأَ–فلماَكانَالوصفَ اَبدـَ)أن(َصدارَشدبياا شدبياا
مدنَمدااَومسدتقبنَوحاضدرمَوكدذلكَمداَحدنََ؛والةعنَيعمدنَفديَجميدعَحاالتد 

َمحل .
َ:ت بيه

ألنَ)أن(َرندددهَحددرفََ؛منددعَاألخةددشَاسددمَالةارددنَأنَيعمددنَرمددنَالةعددن -
َتعريفَوليستَموصولة.

َرل َالمضيمَولعل َ دَأخط َفيَفام - كالمَسيبوي ََومنع َالرمانيَإنَدن 
 رل َماَ ال َالمتقدمون.

 قال ابن مالك:
 ِضنْ ـَوَِّْن يَُكوووْن ِصووولَةَ أَْل  َِفووون الُمووو

 
  1)ِضنـَوَغْيوووِرِم َِّْعَمالُوووهُ قَوووِد اْرتُووو 

 
َ:َأنَيكونَاسمَالةارنَمجردااَمنَ)أن(َفيعمنَبشرطين:الحالة الثا ية

اهيَوابددنَ:َإذاَدنَرلدد َالحددانَأوَاالسددتقبانمَوخددالفَفدديَذلددكَالكسدداألول
واسدتدلواَرلد َذلدكَبقولد ََمَ(2)مضاءمَف جازواَإرمال َإنَكدانَبمعند َالماضدي

َ.[18]الكاف:ََ ﴾ َوَكْلبُُهْم بَاِسْف ِيَراَعْيِه بِاْلَوِصيدِ  ﴿:َتعال 
و ديَحدانَأ دنَالكادفََموالشا دَفياا:َ)باسط(َفاوَحكايةَرنَحانَماضية
َرل َالماضيمَفـ:َ) َباسط(َأي:َبسطَذراري .و دَمضتمَفاوَاسمَفارنَدان 
أردادَلنداََ-جدنَوردال-فكد نَ ََموأجيب:...َإنَذلكَرل َإرادوَحكايةَالحان

َمالصوروَلنرا اَوك نناَنشا د امَواستدنَرلي َب نَالمضارعَيصدالَو ورد َ ندا
فنقون:َوكلبامَيبسطَذراري َبالوصيدمَوالمعلومَأن َالَيددنَرلد َاالسدتقبانمَبدنَ

َن َحكايةَحان.دانَرل َالماضيَفعلمناَأ
ا–والدلينَ ولدمَيقدن:َ لبندا ممَوالددلينََ﴾ َو ُقَل ِوبُُهمْ  ﴿:َأنَ َتعدال َ دان:َ-أيضا

َوَكْلوبُُهْم بَاِسوْف ِيَراَعْيوِه  ﴿:َتعدال منَدررَابنَ شامَفـ:َ)نقلبام(َذكرتَبعدَ ول َ
َ.[18]الكاف:ََ ﴾ بِاْلَوِصيدِ 

 قال ابن مالك:   
 اْلعََموووولِ َكِفْعِلووووِه اْسووووُم  َاِعوووول   ِوووون 

 
  3)َِّْن َكوووواَن َعووووْن ُمِضووووي ِِه بَِمْعووووِ لِ  

 
:َأنَيكونَاسمَالةارنَمعتمددااَرلد َنةديمَأوَاسدتةااممَأوَمخبدرَرند مَالثا ن

َأوَموصوف.
َ ونَالشارر:َمثال ال فن: -

دددددا ت م  َأ ن  ي  دددددد  َب ع ا  افت ددددداَو  َم  ل يل دددددي  َخ 
َ

عَ َ َأ   دداط  ددن  ل دد َم  َت ك ون دداَل دديَر  َإ ذ اَل ددم 
ََ

                                                 
اءَأدنَرل َالماضيَأمَأنَفإن َيعمنَرمنَالةعنمَسوَـإشاروَإل َأنَاسمَالةارنَإنَكانَمقترناَب( 1)

 غيره.
 .3/415مَمعجمَالنحومَوأوضالَالمسالكمَوالكافية:2/95َانظر:َ معَالاوامع:َ( 2)
َرلد َالحدانَأوَاالسدتقبانَرنددَفيَالبيتَإشاروَإل َأنَاسمَالةارنَيعمنَرمدنَفعلد َإذاَكدانَداالًَّ( 3)

 اَمنَ)أن(.كون َمجردَا
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َالرفعَفيَأنتما.والشا ن  َ دَفي :َأنَ)واف(َاسمَفارنَ دَر م 
ألند ََ؛مناد َمضافَب داوَندداءَمحذوفدةَمنصدوبمَورالمدةَنصدب َاليداء خليلي

مثن مَخليلي:َمضافمَالياء:َللمتكلمَضميرَمتصدنَمبنديَفديَمحدنَجدرَ
 مضافَإلي .َ

 حرفَنةيَمبنيَرل َالسكونمَالَمحنَل َمنَاإلرراب. ما
 مََورالمةَرفع َالضمةَالمقدروَرل َالياءَالمحذوفة.مبتدأَمرفوع واف
البدداء:َحددرفَجددرمَراددد:َاسددمَمجددرورَبحددرفَالجددرَورالمددةَالجددرَ بعادي

الكسدرومَو ددوَمضدافمَواليدداءَضدميرَمبندديَفديَمحددنَجدرَمضددافَ
 إلي .

س د َالخبر. أنتما َضميرَمبنيَفيَمحنَرفعَفارنَ)واف(َس د َم 
َ:َ ونَالشارر:مثال االستفهام -
اَظ ع ن دداأ َ و  َن ددو  ددل م  َأ م  م َس  ٌنَ  ددو  َ  دداط 
َ

ن دواَ َ  ط  دن  َم  يٌبَر دي ش  ع ن واَف ع ج  َي ظ  َإ ن 
َ

فقاطن:َاسمَفارنَمعتمدَرل َاستةااممَولذلكَرفعَالةاردنَبعددهَو دوَ) دوم(َ
َس د َمسدَالخبر.

:َتعدال مَأي:َأنَيكونَاسمَالةارنَخبرَاسم.َمثال :َ ول َمثال المخبر ع ه -
َ بَوواِلُ  أَْمووِرمِ َِّنك  ﴿ مَفددـ:َبددالغ:َخبددرَفدديَاألصددنَرددنَ) (َ بددنَأنَ[3]الطددالق:ََ ﴾  هك

فادذاَمسدوغَإلرمدانََمتدخنَ)إن(َمتقدمةَرل َالمبتدأَوالمخبرَرن َباسدمَالةاردن
َاسمَالةارن.

 حرفَتوكيدَونصبمَمبنيَرل َالةتالَالَمحنَل َمنَاإلرراب. إن
 المةَنصب َالةتحةَالظا رو.لةظَالجاللةَاسمَإنَمنصوبمَور  
 خبرَإنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رومَو وَمضاف. بالغ
َ؛اسمَمجرورَباإلضدافةمَورالمدةَجدرهَالكسدرومَو دوَمنصدوبَمحدالًَّ أمرهَ

ألن َمةعدونَاسدمَالةاردنمَو ددَأضديفَاسدمَالةاردنَإلد َمةعولد مَو دوَ
َمضافَوالااءَضميرَمبنيَفيَمحنَجرَمضافَإلي .

اَاآلنَومثل : فـ:َ)ضارب(َخبدرَالمبتددأمَولادذاَرمدنَفديََمزيٌدَضارٌبَرمرا
ا(. َ)رمرا

َومثل :َ ذاَصادٌقَورد ه.
َولاذاَرمنَفيماَبعدهَ)ورده(.َمفـ:َصادق:َخبرَرنَالمبتدأ

َضداربتَزيدداامَفالدذيَسدوغَمثال اعتمادم على الموصوف - :َمررتَبرجنت
َو وَرجن.إرمانَالةارنَ)ضارب(َأن َارتمدَرل َموصوفَ بل مَ

فعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبتاءَالةاردنمَوالتداءَضدميرَ مررت
 متصنَمبنيَفيَمحنَرفعَفارن.

 جارَومجرورمَمتعل َبـَ)مررت(. برجن
ورالمةَجرهَالكسروَالظا روَلدـ:َ)رجدن(َو دوَاسدمََمنعتَمجرور ضارب

فارنَيعمنَرمنَالةعدنمَوفارلد َضدميرَمسدتترَتقدديرهَ) دو(َيعدودَ



ََ (293) 

 ن.رل َرج
ورالمدةَنصدب َالةتحدةَالظدا رومَوالعامدنَفيد ََممةعونَب َمنصوب زيداا

َ وَاسمَالةارنَ بل .
 قال ابن مالك:

 َوَوِلوووَن اْسوووتِْفَهاًما اْو َحوووْرَف  ِوووَدا
 

  1)أَْو  َْفيًوووا اْو َجوووا ِصوووفَةً أَْو ُمْسووو ََدا 

 
َ دَيكونَالموصوفَمحذوفااَمثنَ ونَالشارر:

اف عَ  َب دددددر  ددددددت  ل ة  ددددددمَ إ ن  ددددديَح  َأ ك ة ا  َين 
َ

مَ َ ددز  م  َز  ددي  ض  و  َح  ب ددي ن  َو  ددي م  ط  َالح  َب ددي ن 
َ

َوالتقدير:َحلةتَبرجانَرافعينمَفالموصوفَمحذوف.
 قال ابن مالك:

 َوقَووْد يَُكوووُن  َْعووَ  َمْحوويُوف  ُعووِرفْ 
 

  2) َيَْسووووتَِح ُّ اْلعََمووووَل الكووووِيي ُوِصووووفْ  

 
يعتمددَرلد َشديءََل َجدوازَإرمدانَاسدمَالةاردنمَوإنَلدمإ*َوذ بَاألخةشَ

َ:(3)منَذلك
ب يدددٌرَ يادددخ  ل غ  َم  َت دددك  دددبتَف دددال  َاب ن دددوَل ا 

َ
تَ َ ددددددر  َم  ددددددر  إ ذ اَالط ي  َت ب ددددددي  ل ا  ق ال ددددددةَ  َم 

َ
َسادًّاَمسدد َالخبدرَ–و وَ)خبير(ََ–والشا دَفي :َأنَاسمَالةارنَ َمرفعَفارالا

َفعمنَ ناَمنَغيرَأنَيعتمدَرل َشيءَمنَالدراهمَالمتقدمة.
للسادَمسدَالخبدرمَوإررابد :ََةوليستَرافعَمر(َليستَمبتدأوأجيب:َأنَ)خبي

َخبرَمقدممَوالمبتدأ:َبنوَلابمَواألصن:َبنوَلابَخبير.
فددردَرلدديام:َأندد َيلددزمكمَرلدد َذلددكَاإلخبددارَبمةددردَرددنَجمددعمَورلدد َذلددكَ

َيجوز:َالزيدونَ اهم.
وردواَرلي :َأنَ)خبير(َفعينمَوفعينَيخبرَب َرنَالجمعمَوالدلينَرل َذلكَ

َف خبرَبةعينَرنَالجمع.َ[4]التحريم:ََ ﴾ َواْلَماَل َِكةُ بَْعَد َيِلَك َظِهيرْ  ﴿:َتعال  َ ول
 ملحوظة:

داَلدمَينصدبَاسدمَالةاردنَ يعمنَاسمَالةارنَرمدنَفعلد مَفدإنَكدانَالةعدنَالزما
َ َب مَوإنَكانَالةعنَمتعديااَإل َمةعونَب َواحدَنصبَاسمَالةارنَمةعدوالا مةعوالا

َالةعنَمتعديااَإل َمةعولينَنصبَاسمَالةارنَمةعولين.ب َواحداامَوإنَكانَ
 أمثلة:

                                                 
َطَفيَالبيتَإشاروَإلد َالشدرطَالثدانيَمدنَشدرو( 1) دن  فعلد مَوذلدكَبد نَيكدونََاسدمَالةاردنَرمدنَ ر م 

 لموصوف.َةاَب َرنَمبتدأمَأوَصةاَرل َنةيمَأوَاستةااممَأوَجاءَمخبرَامعتمدَا
فيَالبيتَإشاروَإل َارتمادَاسمَالةارنَرل َموصوفَمقددرَفيعمدنَرمدنَالةعدنمَكمداَلدوَارتمددَ( 2)

 رل َموصوفَمذكور.
مَو ددددَاشدددترط2/67َمَوشدددر َالتصدددريال:3/416َ:َمَوالكافيدددة2/95انظدددر:َ مدددعَالاوامدددع:َ( 3)

 .18ا.َمعجمَالنحو:َالبصريونَفيَإرمانَاسمَالةارنَأالَيكونَمصغرَا
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اَرل َاألخالقَرمل د .َمنطلقاداَلسدان مَمثال الال م:  - َ اهما تقون:َراشرَرجالا
ا(مَوالَيحتاجَإل َمةعونَب  داَفعلد ََ؛فـ:َ)رمل (َفارنَالسمَالةارنَ) اهما ألنَ اهما

َنطل .ألنَفعل َالزمَو وَاَ؛الزمَو وَ اممَوكذلكَمنطلقاا
َمثال ما يتعدى لمفعول واحد - .َفاسمَالةارنَأخذَمةعدوالا د َاألمر  :َ ذاَالجاح 

. َب مَألنَجحدَمتعد ت
.ََ:َ ددذاَالعدددوَالددزارم َاالنتصددارَ مثووال مووا يتعوودى لمفعووولين - رليدد َمسددتحيالا

(َمةعدددونَبددد َثدددان ألنَزردددمَينصدددبََ؛فاالنتصدددارَمةعدددونَبددد َأونمَو)مسدددتحيالا
َ.(1)مةعولين

 الخالصة:
الجددداريَرلددد َحركددداتََم دددوَالوصدددفَالددددانَرلددد َالةاردددنَالفاعووول: اسوووم

َالمضارعَوسكنات .
َ*َيعمنَاسمَالةارنَرمنَفعل َبشرطين:

سواءَأدنَرلد َالماضديمَأمَالحدانمََمبـَأنَفيعمنَمطلقااَ أنَيكونَمحلَ-1
َأمَاالستقبانمَأمَكانَمسبو ااَبنةيَأمَاستةاامَأمَال.

َمحدنَالةعدنمََوالسببَفيَذلكَأنَأنَموصولةمَواسم الموصونَبعدد اَحدان 
َألنَ)أن(َرندهَللتعريف.َ؛وخالفَاألخةشَفمنعَالعمنَفيَ ذهَالحالة

َأنَيكونَمجردااَمنَأنَفيعمنَبشرطين:َ-2
َأنَيدنَرل َالحانَأوَاالستقبان.َ-
َأنَيكونَمعتمدااَرل َنةيَأوَاستةاامَأوَمخبرَرن َأوَموصوف.َ-

اَإذاَكانَفعل َ*َي خذَاسمَالةارنَحكمَفعل َمنَال تعديَواللزوممَفيكونَالزما
امَويكونَمتعديااَإذاَكانَفعل َكذلك.  الزما

*َ*َ*َ

                                                 
 .2/332ررابمَألحمدَالخوص:َ صةَاإل( 1)
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 رابعًا: َّعمال صي  المبالغة 
ن.-رل َاألش ا ر-و يَخمسةَ ينمَف ع  ة ع انمَفع  َ:َفع انمَف ع ونمَم 

ابَمبالغةَ؛فاذهَملحقةَباسمَالةارن َمألنااَمبالغةَفيَكثروَو وعَالةعنمَفشر 
َيَتعني:َكثروَالشُّرب.و 

َو ذهَالصيغَتعمنَرمنَالةعنَرل َحد َاسمَالةارنمَوأمثلتااَكالتالي:
َ:َ ونَالشارر:مثال  ع ال*َ

ددددا ل ا  ال  دددداَج  ب َل ب اسادددداَإ ل ي ا  ددددر  دددداَالح  َأ خ 
َ

ََ ق ددال  َأ ر  ال دف  و  الخ  جَ  ال  َب ددو  ل دي ر  و 
(1)َ

َ
مَو دديَصدديغةَحددانَمنصددوبةمَورالمددةَنصددبااَالةتحددةَالظددا رو اسااب َل َ

 مبالغةَتعمنَرمنَالةعن.
إل :َحرفَجرَمبنيَرل َالسكونمَو) ا(:َضميرَمتصنمَمبنيَ إلياا

 )لبار(.َفيَمحنَجرمَوشب َالجملةَمتعل َبـ:
جددالن:َمةعددونَبدد َلددـ:َ)لبددار(َمنصددوبمَورالمددةَنصددب َالةتحددةَ جاللاا

الظا رومَوجالن:َمضدافمَو دا:َضدميرَمتصدنَمبنديَفديَمحدنَ
َجرَمضافَإلي .

َ ونَالشارر:مثال  َعُول:  *
َس و َالس ي ف  ن  وٌبَب ن ص  ر  ان ا اض  م  َس  َق 

َ
دددددا  رَ َ َر  ادااَف إ ن دددددك  واَز  م  دددددد  َ(2)إ ذ اَر 

َ
َينصبَسوقَرل َأنااَمةعونَب .«َضروب»فـ:ََ

ورالمدةَرفعد َالضدمةََممرفدوعَمخبرَلمبتدأَمحدذوفَتقدديره:َأندت ضروب
 الظا رو.

سمَمجرورَبحرفَالجرمَورالمةَالجدرَالباءَحرفَجرمَونصن:َا بنصن
 وشب َالجملةَمتعل َبـَ)ضروب(.َمو وَمضافَمالكسروَالظا رو

 مضافَإلي َمجرورَورالمةَجرهَالكسرو. السيف
مةعونَب َمنصوبمَورالمدةَنصدب َالةتحدةَالظدا رومَوالعامدنَفيد َ سوق

َصيغةَالمبالغةَ)ضروب(.

دداٌرَبواه ك اددامَأي:مثووال مْفعووال • ن ح  : فددـ كثيددرَالنحددرَللنا ددةَالسددمينة.َ:َإندد َل م 
 بواهكااَمعمونَلصيغةَالمبالغةَ)منحار(.

َدرداهمَفددرامثال  َِعيل:  • ن  َم  :َمةعدونَبد َلصديغةَالمبالغدةَء َسميٌعَد ر اء 
 )سميع(.

َالشارر:مثال  َِعل:  •   ون 

                                                 
 .6/70مَوشر َالمةصن:3/112َوردَ ذاَالبيتَفيَشر َابنَرقين:َ( 1)
مَوشددر َالمةصددن:3/221َمَوأوضددالَالمسددالك:2/68َوردَ ددذاَالبيددتَفدديَشددر َالتصددريال:َ( 2)

6/70. 
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ددددددي ض  ر  َر  ز   ددددددون  َم  ددددددم  َأ ن ا  َأ ت ددددددان ي 
َ
َ

يددددددَ َ ددددداَف د  َل ا  ل ي ن  م  دددددر  َال ك  ددددداش  ح  َج 
َ
قَفديَ)ردرا(َوالددلينَرلد َكوناداَراملدةََ ز  ز   ون(َو يَجمعَم  فعملتَ)م 

لددوَكانددتَمضددافةََإذَ؛)أن(َالنددونَمددعَ)مز ددون(َدليددنَرلدد َأنادداَليسددتَمضددافة
َلحذفتَالنونمَفدنَرل َأنااَراملةَرمنَالةعن.

َ َالثالثدةَاألونمَوأ لاداَاسدتعماالا *َيقونَابدنَ شدام:َوأكثدرَالخمسدةَاسدتعماالا
ابَلمددنَفعيددنمَوف َ ددنَاألخيرتددانمَوكلادداَتقتضدديَتكددرارَالةعددنمَفددالَيقددان:َضددر  ع 

َضربَمروَواحدومَوكذاَالبا ي.
 قال ابن مالك:

  َعكووووووووووواْل اْو ِمْفعَووووووووووواْل اْو  َعُوووووووووووولُ 
 

  ِووووون َكثْوووووَرة  َعوووووْن  َاِعووووول  بَوووووِديلُ  
 

  َيَْسووووووتَِح ُّ َمووووووا لَووووووهُ ِمووووووْن َعَموووووولِ 
 

  1)َو ِووووون  َِعيووووول  قَووووولك َيا َو َِعووووولِ  

 
* * * 

                                                 
فيَالبيتينَإشاروَإل َصيغَالمبالغةمَوأنااَتةيدَالكثدروَفديَالةعدنمَو ديَتعمدنَرمدنَاسدمَالةاردنَ( 1)

 ن.عَ ينَوف َعَ ةَفيَف َل َعانمَوبقَ ةَ انَوفعونَومَ بكثروَفي:َفع َ
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 خامًسا: َّعمال اسم المفعول 
 تعريفه:
م.َ ك ر  ن ص ورمَوم  َرل َحدثَومةعول مَنحوَم  َ وَماَدن 

 َّعماله:
و وَيعمنَرمنَفعل مَوارتمادهَمثنَارتمادَاسمَالةارنمَإالَأنَاسمَالمةعونَ

َالزيدانََممثنَالةعنَالمصوغَللمجاون ب  َ–بالبناءَللمجادونََ–فكماَتقون:َض ر 
ف ددعَتقددون:َأمضددروٌبَالز يدددان؟َفالزيدددان:َناهددبَفارددنمَوإنَكددانَلدد َمةعددوالنَر 

ع ط  َك ة افاداَيكتةدي.َو دذاَرجدنَمضدروٌبَأبدوهمَ َاآلخرمَمثن:َالم  ب  أحد ماَون ص 
بَأبوه. ر  َمثن:َ ذاَرجنَي ض 

 قال ابن مالك:
َر اِلْسوووووِم  َاِعووووولِ   َوُكووووولُّ َموووووا قُووووور ِ

 
 

  1)يُْعَفووى اْسووَم َمْفعُوووول  بِوواَل تَفَاُضووولِ  

 

 َو َكِفْعووول  ِصووويَ  ِلْلَمْفعُووووِل  ِووون َْهووو 
 
 

  2)َمْع َووووامُ َكووووالُمْعَفى َكفَا ًووووا يَْكتَِفوووون 

 

َو انَابنَ شام: 
و ددوَكاسددمَالةارددنَفيمدداَذكرنددامَتقددون:َجدداءَالمضددروبَربددد همَفترفددعَالعبدددَ
َربدددهمَوالَ ب  ددر  بمضددروبَرلدد َأندد َ دداهمَمقددامَفارلدد مَكمدداَتقددون:َجدداءَالددذيَض 

بعيندد َالرتمددادهَرلدد َاأللددفَوالددالممَوتقددون:َزيدددَيخددتصَإرمددانَذلددكَبزمددانَ
مضروبَربدهمَفتعمل َفي َإنَأردتَب َالحانمَأوَاالستقبانَخالفااَللكساهيمَوالَ

َأنَتقون:َمضروبَالزيدانمَلعدمَاالرتمادَخالفااَلحخةش.َ
 ملحوظة:

يتميزَاسمَالمةعونَرنَاسمَالةارنَب ن َيجوزَإضافت َإل َماَ وَمرفوعَبد َ
 مَوذلكَبعدَتحوينَاإلسنادَرن َإل َضميرَراجعَللموصوفمَونصبَفيَالمعن

االسددمَرلدد َالتشددبي مَتقددون:َالددورعَمحمددودوَمقاصدددهمَثددمَنقددون:َالددورعَمحمددودَ
َ.(3)المقاصد

َالخينَمعقودَفيَنواصيااَالخيرَإل َيومَالقيامة. مويج َّعراب: 
 مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. الخين
بتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضدمةَالظدا رومَو دوَاسدمَخبرَالم معقود

َالةعنَالمبنيَللمجاون. ن  َر م  ن   مةعونَر م 
فددددددددددددددددددددددديَ
 نواصياا

في:َحرفَجرمَنواصياا:َنواصي:َاسمَمجرورَورالمةَالجدرَ
و ددوَمضددافَوالددـ:ََمالكسددروَالمقدددروَمنددعَمددنَظاور دداَالثقددن

) ددا(َضددميرَمبندديَفدديَمحددنَجددرَمضددافَإليدد مَوشددب َالجملددةَ
                                                 

 فيَالبيتَإشاروَإل َأنَاسمَالمةعونَيشترطَإلرمال َماَيشترطَالسمَالةارن.( 1)
إل َأنَحكمَاسمَالمةعونَفيَالمعن َحكمَالةعنَالمبنيَللمجادونمَفادوَيرفدعَالمةعدونَكمداََيشير( 2)

 يرفع َفعل .
 .3/122مَوشر َابنَرقين:3/233َانظر:َأوضالَالمسالك:َ( 3)
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 .بـَ)معقود(متعل َ
ناهدددبَفاردددنَمرفدددوعمَورالمدددةَرفعددد َالضدددمةَالظدددا روَالسدددمَ الخير

َالمةعونَ)معقود(.
*َ*َ*َ
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 سادًسا: َّعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل 
 تعريفها:

َ يَالصةةَالمصوغةَلغيرَتةضين.
إذَلدوَدلدتََ؛فـ:َ)حسن(َصةةَمشباةَباسمَالةارنمَلكنَالَتدنَرلد َتةضدين

نمَو دديَتةيدددَالثبددوتمَوذلددكَبخددالفَغير دداَمددنَبقيددةَرلدد َتةضددينَلقلنددا:َأحسدد
امَالَيدنَرل َأن َسيبق َرل َضدرب َإلد َاألبددمَ الصةاتمَفـ:َزيدَضاربَرمرا

َبخالفَ ولنا:َزيدَحسنَالوج مَفالحسنَصةةَثابتةَل .

 شروف َّعمالها:
َ:(1)ويشترطَلعملااَشروط

 أال يتقدم معمولها عليها: -1
 مَوالَيصدالَأنَنقدون:َزيددَوجاد َحسدنمَ:َنقون:َزيدَحسدٌنَوجادمثال يلك

ألنَالصدةةَالمشدباةَباسدمَالةاردنَإنمداَرملدتََ؛رل َأنَوجاد َفاردنَلدـَ)حسدٌن(
لشباااَباسمَالةارنمَواسمَالةارنَإنماَرمدنَلشدبا َبالةعدنمَفاديَفدرعَمدنَفدرعَ

وبالتدداليَغيددرَ ويددةمَفددالَيحدد َلادداَأنَتعمددنَفيمدداَ ددوَمتقدددمََمفإرمالادداَضددعيف
َرلياا.
َون معمولها أج بياا ع ها:أال يك -2

َأي:َمتصنَبضميرَيعودَرل َالموصوف.َ؛فالَتعمنَإالَفيَسببي
:َمررتَبرجنَحسنَوجاد مَفالوجد َ نداَمرفدوعَبحسدنَفادوَفارلادامَمثاله

والوج َليرَأجنبيًّاَرلد َحسدنمَفادوَمضدافَإلد َضدميرَوالضدميرَيعدودَرلد َ
رملد مَفدالَتقدون:ََرجنَفاوَالموصدوفَبحسدنمَوأمداَإنَكدانَأجنبيًّداَفدالَيصدال

امَأماَأسمَالةاردنَفيصدالَأنَيعمدنَفديَاألجنبديمَمثدن:َ مررتَبرجنَحسنَرمرا
ا. َمررتَبرجنَضاربَرمرا

 وقال ابن مالك:
 ِصووووووفَةْ اْستُْحِسووووووَن َجوووووورُّ  َاِعوووووولِ 

 
  2)َمْع ًووى بَِهووا الُمْشووبَِهةُ اْسووَم  َاِعوولِ  

 
 أحوال معمول الصفة المشبهة:
َحوانمَو ي:َالرفعمَوالنصبمَوالجر.لمعمونَالصةةَالمشباةَثالثةَأ

 أواًل: الر ع:
َوذلكَرل َوجاين:

د  مَاألول ا  ج  َو  :َأنَيكونَمرفورااَرل َأن َفارنمَنحو:َمدررتَبرجدنَحسدنت
دد  (َفارددنمَوالصددةةَالمشددباةَأيَ)حسددن(َلدديرَفيادداَضددميرَيعددودَرلدد َ ا  ج  فددـ:َ)و 

                                                 
الَيةصنَبينااَوبينَمعمولااَفاصنمَفالَيقدان:َكدريمَفياداَحسدبَاآلبداءمَأاَإلرمالااَيشترطَأيضَا( 1)

 .2/97مَوأنَتكونَظا رو.َينظر:َ معَالاوامع:َوأالَيرادَبااَالحان
يشدديرَالبيددتَإلدد َرالمددةَالصددةةَالمشددباةمَو دديَاستحسددانَجددرَفارلادداَبادداَمثددن:َحسددنَالوجدد َ( 2)

  ومنطل َاللسان.
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َفيكدونَألن َلوَكانَفيااَضميرَيعودَرل َرجنَلكانَذلكَالضميرَفداَ؛رجن رالا
َوالَيوجدَرامنَل َفارالن.َملااَفارالن
:َأنَيكددونَاإلبدددانَمددنَضددميرَمسددتترَفدديَالوصددفمَتقددون:َمددررتَالثووا ن

برجددنَحسددنَوجادد مَفيكددونَفدديَ)حسددن(َضددميرَيعددودَرلدد َرجددنمَفيكددونَ ددوَ
َمنَذلكَالضدميرَمدنَبدابَبددنَالدبعاَمدنَالكدن َمالةارنمَويكونَ)وجا (َبدالا

َفالوج َبعاَمنَالرجن.
فعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبتاءَالةارنمَوالتاءَضميرَ تمرر

 متصنَمبنيَفيَمحنَرفعَفارن.
الباءَحرفَجرمَورجنَاسمَمجرورَبحرفَالجدرَورالمدةَالجدرَ برجن

 الكسروَالظا روَمتعل َبـَ)مررت(.
 صةةَلـَ)رجن(َمجرورومَو يَصةةَمشباةَتعمنَرمنَالةعن. حسن
َممرفدوعمَورالمدةَرفعد َالضدمةَالظدا روَوج :َفارنَلـ:َ)حسن( وجا 

رَمضدافَإليد .َأوَجدو وَمضافمَوالااءَضميرَمبنيَفيَمحدنَ
دنَبعداَمدنَبدأنَفارنَ)حسدن(َضدميرَمسدتترَفيادامَو)وجاد (َ

ا والاداءَضدميرَمتصدنَمبنديََمكنمَمنَذلكَالضميرَمرفوعَأيضا
َفيَمحنَجرَباإلضافة.

 ثا يًا: ال صب:
ا: َول َوجاانَأيضا

َمنصوبااَرل َالتمييزمَوذلكَإذاَكانَنكرو.َ:َأنَيكوناألول
جَ مثاله س ٌنَو  ا.:َزيدَح  َاا
 مبتدأَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيد
 خبرَمرفوعمَو وَصةةَمشباةَالسمَالةارنَتعمنَرمنَالةعن. حسن
ا َتمييزَمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. وجاا

َو ذاَإذاَكانَمعرفة.َ:َالنصبَرل َالتشبي َبالمةعونَب مالثا ن
َزيدَحسنَالوج  .مثاله: 

 مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيد

 خبرَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. حسن

َبد َممنصوبَرل َالتشبي َبالمةعونَب  الوج  ألنَالحسدنََ؛ولديرَمةعدوالا
و ددعَمندد َالَرليدد مَفاددوَفدديَوا ددعَاألمددرَفارددنمَوفدديَظددا رَاللةددظَ

َنمَألن َمنصوب.مةعو
 ثالثًا: الجر:

َأيَ دَيجرَمعمولااَباإلضافةمَفيكونَمنَإضافةَالصةة.
.مثاله َالوج   س ن  َ:َزيدَح 

َفـ:َ)زيد(َمبتدأمَ)حسن(َخبرهمَو وَمضافمَو)الوج (َمضافَإلي .



ََ (301) 

 قال ابن مالك:
 َموَع أَلْ  – َاْر َْع بَِها َواْ ِصوْب َوُجورك 

 
َوَموووووووا  َمْصوووووووُحوَب أَلْ  –َوُدوَن أَْل  

 اتكَصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولْ 
ًدا، َوالَ    بَِهووووووووا ُمَضووووووووا ًا اْو ُمَجوووووووورك

 
ُسووًما ِمووْن أَْل  -َمووْع أَلْ -تَْجووُرْر بَِهووا  

 َخوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالَ 
 َوِموووووووْن ََِّضوووووووا َة  ِلتَاِليَهوووووووا َوَموووووووا 

 
 لَووووْم يَْخووووُل  َْهووووَو بِووووالَجَواِ  ُوِسووووَما 

 
*َ*َ*َ



ََ (302) 

 سابعًا: َّعمال اسم التفضيل 
 تعريفه:

َوالزيادو.َ وَالصةةَالدالةَرل َالمشاركة
َ:َزيدَأكرمَمنَرمرو.َمثاله

َفـَ)أكرم(َتدنَرل َمعنيين:

اَفيَالكرم. -1 َأنَزيدااَيشاركَرمرا
 أنَلزيدَزيادوَفيَالكرمَرل َرمرو. -2

يدنَرل َأنَشيهينَاشتركاَفيَصةةَوزادَأحدد ماَردنََ-إذاا–فاسمَالتةضينَ
َاآلخرَفيَتلكَالصةة.

دانَرلد َأند َالَيصداغَاسدمَ*َ ونَابنَ شام:َالصةةَالدالةَرل َالمشاركةمَ
التةضددينَممدداَالَيشدداركَفيدد َالةاضددنَالمةضددونمَفددالَنقددون:َالسدديفَأ طددعَمددنَ

مَوالَنقون:َالسياروَأسرعَمنَالبيت.َ؛العصا َألنَالعصاَالَتقطعَأصالا

 حاال  اسم التفضيل:
َالسمَالتةضينَثالثَحاالت:

َالحالة األولى:*َ
اَلإلفرادَوالتذكيرمَوذلكَ َفيَصورتين:يكونَفيااَمالزما

:َأنَيكدونَمجدردااَمدنَ)أن(َواإلضدافةمَكقولدك:َزيددَأفضدنَالصورة األولى
مددنَرمددرومَوالزيدددانَأفضددنَمددنَرمددرومَوالزيدددونَأفضددنَمددنَرمددرومَو ندددَ
أفضنَمنَرمرومَوالاندانَأفضنَمنَرمرومَوالانداتَأفضدنَمدنَرمدرومَوالَ

َيجوزَغيرَذلك.
َ.[8]يوسف:ََ ﴾ أَُخومُ أََحبُّ َِّلَى أَبِي َا ِم كاَِّْي قَالُوا لَيُوُسُف وَ  ﴿:َتعال  انَ َ

قُْل َِّْن َكاَن َبَاُؤُكْم َوأَْب َاُؤُكْم َوَِّْخَوا ُُكْم َوأَْ َواُجُكْم َوَعِشويَرتُُكْم ﴿:َتعال و انَََ
َِّلَوْيُكْم ِموَن َوأَْمَواْل اْقتََرْ تُُموَها َوتَِجاَرةْ تَْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَْرَضْو ََها أََحبك 

ِ َوَرُسوِلِه َوِجَهاد   ِن َسبِيِلِه  َتََربكُصوا َ.[24]التوبة:ََ ﴾هك
َ.(1)فقدَأفردَفيَاآليةَاألول َمعَاالثنينمَوفيَالثانيةَمعَالجمارة

:َأنَيكددونَمضددافااَإلدد َنكددرومَفتقددون:َزيدددَأفضددنَرجددنمَالصووورة الثا يووة
و نددَأفضدنَامدرأومَوالانددانََوالزيدانَأفضنَرجلينمَوالزيدونَأفضنَرجدانم

َأفضنَامرأتينمَوالانداتَأفضنَنسوو.
َ انَابنَمالك:

َدا  َوَِّْن ِلَمْ ُكوووووور  يَُضوووووْف أَْو ُجووووور ِ
 

وووووووووَدا    2)أُْلوووووووووِ َم تَوووووووووْيِكيًرا َوأَْن يَُوحك

 

                                                 
دَـوفيَ ذهَالحالةَيؤت َبعدهَب( 1) أَ َوا  ﴿َاَكقدونَ َتعدال :منَالجداروَللمةضدونمَويجدوزَحدذفااَلةظا

 [.34]الكاف:ََ ﴾ َوأََع ُّ  َفًَرا أَْكثَُر ِمْ َك َماالً 
أفعنَالتةضينَالمجردَمنَأنَأوَالمضافَإل َنكروَيلزمَحالةَاإلفرادَوالتذكيرَفديَأنَيشيرَإل ََ(2)

  مختلفَالتراكيب.



ََ (303) 

َالحالة الثا ية:*َ
حلد َبدـ:َأنمَنحدو:َزيددَاألفضدنمََم يكونَمطابقااَلموصدوف وذلدكَإنَكدانَم 

ضدالنَوالزيددونَاألفضدلونمَو نددَالةضدل مَوالانددانَالةضدليانمَوالزيدانَاألف
َ.(1)والانداتَالةضلياتَأوَالةضن

 ألن َمثن .َ؛مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َاأللف الزيدان
َألن َمثن .َ؛خبرَمرفوعمَورالمةَرفع َاأللف األفضالن
َالحالة الثالثة:*َ

َرادَوالتثنيةَوالجمع.يكونَفيااَجاهزَالمطابقةَأوَاتباعَالموصوفَفيَاإلف
وذلكَإذاَكانَمضافااَلمعرفةمَتقون:َالزيدانَأفضدنَالقدوممَوإنَشدهتَ لدت:َ

 ﴿:َتعدددال أفضددالَالقددوممَوكددذلكَفدديَالبددا يمَوردددمَالمطابقددةَأفصددال.َ ددانَ َ
و دانَ ََ–باليداءََ–ولدمَيقدن:َأحرصديََم[96]البقرو:ََ﴾ َولَتَِجَد كُهْم أَْحَرَص ال كاِس 

ولدمََمفطداب َ[123]األنعدام:َ ﴾ َيِلَك َجعَْل َوا  ِون ُكول ِ قَْريَوة  أََكوابَِر ُمْجِرِميَهواَوكَ  ﴿:َتعال 
َيقن:َأكبرَمجرمياا.

د َرلي َباذهَاآلية. َورنَابنَالسراجَأن َمنعَالمطابقةَور 
َ:-رحم َ َ–قال ابن مالك 

 َوتِْلووووووَو أَْل ِفْبووووووْ  َوَمووووووا ِلَمْعِر َووووووهْ 
 

ْن ِيي أُِضوووووووويَف يُو َوْجَهووووووووْيِن َعوووووووو 
  2)َمْعِر َوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهْ 

*َوأجمعواَرل َأنَاسمَالتةضينَالَينصبَالمةعدونَبد َمطلقادامَولادذاَ دالواَ 
(ََ[117]األنعام:ََ ﴾ َِّنك َربكَك ُهَو أَْعلَُم َمْن يَِضلُّ َعْن َسبِيِلهِ  ﴿:َتعال فيَ ول َ ن  أنَ)م 

َب رلم أفعدنَبعداَألنََ؛ألن َالَينصبَالمةعدونمَوالَمضدافااَإليد َ؛ليستَمةعوالا
ماَيضافَإلي مَفيكونَالتقدير:َأرلمَالمضدلينمَبدنَ دوَمنصدوبَبةعدنَمحدذوفَ

َدنَرلي َ)أرلم(.
 مسألة الكحل:

َأفعددنَالتةضددينَالَيخلددوَمددنَأنَيصددلالَ  بددنَأنَنشددر َالمسدد لةمَنقددون:َإن 
لو وعَفعنَبمعناهَفيَمو ع مَأوَالمَفإنَلمَيصدلالَو دوعَالةعدنَبمعنداهَلدمَيرفدعَ

امَوإنماَيرف َعَالضميرَالمستترَالذيَيعودَرل َالمةضن.ظا را
َ:َزيدَأفضنَمنَرمرو.مثاله

َفةيَ)أفضن(َضميرَراهدَرل َزيد.
اَكماَفيَمس لةَالكحن اَظا را و ي:ََموإنَصلالَو وعَالةعنَبمعناهَرفعَاسما

َمن َفيَرينَزيد. َأحسنَفيَرين َالكحن  َماَرأيتَرجالا
مَالتةضينَيصلالَو وعَألنَاسَ؛فالكحنَمرفوعَبـ:َ)أحسن(َو وَاسمَظا ر

َالةعنَبمعناه.
 وضابف مسألة الكحل: أن يكون  ن الكالم:

                                                 
 .3/294وفيَ ذهَالحالةَالَيؤت َبعدهَبمنَالجارو.َينظر:َأوضالَالمسالك:َ( 1)
:َأنَلزمدتَمطابقتد َلمداَ بلد َفديَاإلفدرادَوالتدذكيرَـاَبناَإشاروَإل َأنَأفعنَالتةضينَإذاَكانَمقتر( 2)

 وغير ما.



ََ (304) 

َنةيمَأوَاستةااممَأوَناي. -1
 بعدهَاسمَالجنر. -2

 اسمَالجنرَموصوفَباسمَالتةضين. -3

 بعدَاسمَالجنرَاسمَمةضنَرل َنةس َبارتبارين. -4
 و ن مسألة الكحل  ن المثال:

َنةيمَو وَ)ما(. -1
 بعدهَاسمَجنرمَو وَ)رجن(. -2

 الجنرَموصوفَباسمَالتةضينمَو وَأحسن.َاسم -3

وذكرَبعدَاسمَالتةضينَاسمَمةضنَرل َنةس َبارتبارينمَو دوَالكحدن:َ -4
أيََ؛فالكحنَفيَرينيَزيدَمةضنَرلد َالكحدنَفديَرينديَغيدرهمَبارتبدارين

بارتبارهَفيَرينيَزيدمَورل َارتبارهَفيَرينديَغيدرهمَفالكحدنَفضدنَردنَ
 نةس َبارتبارين.
َمند َفديَرينديَ:َ مثال االستفهام َأحسدنَفديَرينيد َالكحدن  نَرأيدتَرجدالا

َزيد؟َ
َإلي َالخيرَمن َإليك.مثال ال هن:  َالَيكنَأحدَأحب 

َفقدَتقدمَفيَالكالم:  
َو وَ)ال(.َمناي -
 وبعدهَاسمَجنرَو وَ)أحد(. -

- .)  واسمَالجنرَ)أحد(َموصوفَباسمَالتةضينَ)أحبُّ

 ارتبارين.وذكرَبعدَاسمَالتةضينَاسمَ)الخير(َمةضنَرل َنةس َب -
 حرفَاستةااممَمبنيَرل َالسكونمَالَمحنَل َمنَاإلرراب.  ن
فعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبتاءَالةارنمَوالتداءَضدميرَ رأيت

 متصنَمبنيَفيَمحنَرفعَفارن.
َ  مةعونَب َلـَ)رأ (َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. رجالا
 لةتحةَالظا رو.صةةَلـَ)رجن(َمنصوبةَورالمةَنصبااَا أحسن
َفي
 ريني 

ألندد ََ؛فددي:َحددرفَجددرمَرينددي:َاسددمَمجددرورَورالمددةَجددرهَاليدداء
مثن مَو دوَمضدافمَوالاداء:َضدميرَمبنديَرلد َالكسدرَفديَمحدنَ

 .والجارَوالمجرورَمتعل َبـَ)أحسن(َمجرَمضافَإلي 
 فارنَلـَ)أحسن(َمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. الكحن
 أحسن(.جارَومجرورَمتعل َبـَ) من 
 حرفَجرَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. في
َريني
 زيد

ألند َمثند مَو دوََ؛ريني:َاسمَمجرورَبـَ)في(َورالمدةَجدرهَاليداء
مضدددافمَوزيدددد:َمضدددافَإليددد َمجدددرورمَورالمدددةَجدددرهَالكسدددروَ

َالظا رو.



ََ (305) 

 الخالصة:
َ وَالصةةَالدالةَرل َالمشاركةَوالزيادو.ََاسم التفضيل:*َأنَ

َحاالت:ول َثالثَ
يلزمَاإلفرادَوالتدذكيرَإذاَكدانَمجدردااَمدنَأنَواإلضدافةمَأوَمضدافااَإلد َ -1

َنكرو.
 إذاَا ترنَبـ:َأن.َ أنَيكونَمطابقااَلموصوف -2
 أنَيجوزَفي َاألمرانمَوذلكَإذاَكانَمضافااَإل َمعرفة. -3

امَوذلدكَإذاَصدالَو دوعَالةعدنَبمعنداهمَ اَظدا را *َ دَيرفعَاسمَالتةضدينَاسدما
 لةَالكحنمَو دَتقدمَالشر َوالتمثين.وذلكَكماَفيَمس 

*َ*َ* 



ََ (306) 

 باب التوابع 
التوابعَ يَالكلماتَالتيَالَيمسااَاإلررابَرل َسبينَالتبعيدةَلغير دامَفدالَ
يؤثرَفيااَاإلررابَإالَرل َسبينَالتبعيةمَو يَخمسدة:َالنعدتمَالت كيددمَرطدفَ

َالبيانمَرطفَالنس مَالبدن.
*َ*َ*َ

 ال ع  
 التعريف:
َمشت مَأوَالمؤونَب َالمباينَللةظَمتبور . وَالتابعَالَ

 شرح التعريف:
َ ول :َ)التابع(َجنرَيشمنَجميعَالتوابع. -
بالمشت َيخرجَبقيةَالتوابعمَوتعنيَأند َمشدت ََ ول :َ)المشت (َأوَمؤونٌَ -

منَمادوَالةعنَأوَالمصدرمَتقون:َزيدَالكريممَفالكريمَمشت َمنَالمصدرمَو وَ
 الكرم.

نمَواسدددمَالمةعدددونمَوالصدددةةَالمشدددباةمَواسدددمَوالمشدددت َ دددو:َاسدددمَالةارددد
َالتةضينمَوصيغَالمبالغة.

واألمثلةَرل َالترتيب:َ ذاَرجنَضارٌبمََورجنَمضروبمَورجنَحسنَ
َالوج مَوأرلم َمنكمَوضراٌب.

َبدد َفددالَيصدالَأنَيكددونَنعتادامَمثددن:َمنشددارمَ فدإذاَلددمَيكدنَمشددتقًّاَوالَمدؤوالا
َوملا .

َوالمؤونَبالمشت مَمثن:
:َفإندد َيددؤونَمندد َمددعَصددلت َبالمشددت مَنحددو:َ ددذهَ دديَوصووولاسووم الم -1

المحاضددراتَالتدديَنسددختاامَأي:َالمحاضددراتَالمنسددوخةمَوجدداءَالرجددنَالددذيَ
َكذبمَأي:َالكاذب.

 فعنَمااَمبنيَرل َالةتال. جاء
 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. الرجنَ
 جن.اسمَموصونمَمبنيَرل َالسكونمَفيَمحنَرفعَنعتَللر الذي
ا كذب َمفعددنَمددااَمبندديَرلدد َالةددتالمَوالةارددنَضددميرَمسددتترَجدددوازا

َتقديره:َ ومَوالجملةَصلةَالموصونمَالَمحنَلااَمنَاإلرراب.
ألند َيدؤونَمدعَصدلت ََ؛*َوإنماَجازَالوصفَباالسمَالموصونَمدعَجمدوده

َبالمشت مَوالتقدير:َجاءَالرجنَالكاذب.
امَفال مَم  ن  ََيقعانَصةةَالبتة.*َويستثن َمنَاالسمَالموصون:َم 

نحدو:َرملدكَ دذاَيريبنديمَومدررتََم:َفإنااَتؤونَبالمشت اسم اإلشارةَ-2
َالمشارَإلي .َ–فيَالمثالينََ–بمحمدَ ذا...َوالتقديرَ
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مبتدددأَمرفددوعمَورالمددةَرفعدد َالضددمةَالظددا رومَورمددنَمضددافمَ رملك
 والكاف:َضميرَمتصنَمبنيَفيَمحنَجرَباإلضافة.

 السكونَفيَمحنَرفعَنعتَلـ:َرمن.َاسمَإشاروَمبنيَرل   ذا

َفعنَوفارنَومةعونمَوالجملةَالةعليةَفيَمحنَرفعَخبرَالمبتدأ. يريبني

َ طريًّامَأي:َمنسوبااَإلد َ طدرمَودرسدتَاالسم الم سوب:  -3  رأيتَرجالا
َفيَالجامعةَاألز ريةمَأي:َالمنسوبةَإل َاألز ر.

ارنمَوالتداءَضدميرَفعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبتاءَالة رأيت
 متصنَمبنيَفيَمحنَرفعَفارن.

 مةعونَب َمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. رجالاَ
َنعتَمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.  طريًّا
َ:َالتيَبمعن َصاحبمَنحو:َجاءَرجنَذوَرلممَأي:َصاحبَرلم.)يو َ-4

َوأماَبقيةَالتوابعَفالَيلزمَأنَتكونَمشتقة.
َ:َجاءَالقومَأجمعونمَف جمعونَليستَمشتقةَوالَمؤولةَب .يدمثال التوك -
 :َجاءَممدو َأبوَربدَ .َمثال عفف البيان -
 جاءَمحمدَورليمَفكلااَجامدوَوليستَبمشتقة.مثال عفف ال س :  -
فقدَيكدونَمشدتقًّامَلكدنَلديرَإالَلكوند َإردادوَاللةدظمَأما التوكيد اللفظن:  -

 ضنَالثانيَتوكيدَو وَمشت .نحو:َجاءَزيدَالةاضنَالةاضنمَفالةا
 انَابنَ شام:َفإنَ لت:َ دَيكونَالتابعَالمشدت َغيدرَنعدتمَمثدانَذلدكَ
فيَالبيانَوالبدنَ ولك:َ دانَأبدوَبكدرَالصددي مَو دانَرمدرَالةداروقمَوفديَ

ا. َرطفَالنس :َرأيتَكاتبااَوشاررا
 لددت:َالصدددي َوالةدداروقمَوإنَكاندداَمشددتقينَإالَأنامدداَصدداراَلقبددينَرلدد َََ
الحقينَبدابَاألردالممَكدـ:َزيددَورمدرومَفسدحباََ–رضيَ َرناماََ–ةتينَالخلي

ا(َفيَالمثدانَالمدذكورَنعدتَحدذفَ منَداهروَاالشتقاقَإل َداهروَالجمودَو)شاررا
َفديَالحقيقدةمَ منعوت مَوذلكَالمنعوتَ وَالمعطوفمَوكذلكَ)كاتباا(َليرَمةعدوالا

َكاتبااَو ا.إنماَ وَصةةَللمةعونمَواألصن:َرأيتَرجالا َشاررا َرجالا
 قال ابن مالك:

  َال كْعووووووُ  تَووووووابِْع ُمووووووتِم  َمووووووا َسووووووبَ ْ 
 

  1)بَِوْسووِمِه أَْو َوْسوووِم َموووا بِوووِه اْعتَلَووو ْ  

 
 َواْ ِعووووووْ  بُِمْشووووووتَ    َكَصووووووْعب  َوَيِربْ 

 
  2)َوِشوووووْبِهِه َكوووووَيا َوِيي َوالُمْ تَِسوووووبْ  

 
 أغراض ال ع :

َوأغرااَالنعتَكثيروَأ ماا:

                                                 
 ذكرَتعريفَالنعتَب ن َتابعَيبينَصةةَمتبور َأوَصةةَسببَمتبور .( 1)
 اَبالمشت .اَأوَشبياَايشيرَإل َأنَالنعتَالَبدَأنَيكونَمشتقًَّ( 2)
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بمعن َالتقلينَمنَإبااماامَوتقريب ََميصَالنكراتمَأي:َتخصالتخصيص -1
منَالوضدو مَنحدو:َمدررتَبرجدنَكاتدبمَفانداكَرجدانَكثيدرونمَلكدنَ

َالذيَمررتَب َ وَالكاتب.
أي:َتوضدديالَالمعددارفمَمثددن:َحضددرَالطالددبَالمجدددُّمَفاندداكَالتوضوويح،  -2

 طلبةَكثيرونمَلكنَالذيَحضرَ وَالمجد.
فددالرحمن:َنعددتمَو ددوَالَيةيدددَمثددنمَبسددمَ َالددرحمنَالددرحيممَالموودح،  -3

اَوالَتعريةاا  ألنَ) (َليرَبحاجةَإل َذلكمَف فادَالمد .َ؛تخصيصا
مثن:َأروذَبا َمنَالشديطانَالدرجيممَفالشديطانَمعدروفمَفالنعدتَاليم،  -4

امَوإنماَأفادَالذم.  لمَيةدهَتخصيصا
داَوالَالترحم،  -5 مثن:َاللامَارحدمَربددكَالمسدكينمَفالمسدكينَلدمَيةددَتخصيصا

اتو ألنَالعبدَمعروفمَنحو:َماَذندبَالطداهرَالمكسدورَجناحد َيعذبد ََ؛ضيحا
 اللهيم.

َ[196]البقدددرو:ََ ﴾ تِْلوووَك َعَشوووَرةْ َكاِملَوووةْ  ﴿:َتعدددال مثالددد :َ دددونَ َالتوكيووود،  -6
ألنَالعشددروَالَبدددَأنَتكددونَكاملددةمَو ددوََ؛و)كاملددة(َنعددتَمؤكدددَلعشددرو

اََ–ضعفَالخمسةمَومثال َ ََ  ﴿:َ-أيضا َ ﴾  ِن الصُّوِر  َْفَخةْ َواِحَدةْ  َِذَيا  ُِف
وذلدكَألنََ؛فدـ:َ)واحددو(َنعدتَلدـَ)نةخدة(َو دوَنعدتَتوكيدديَ[13]الحا ة:َ

َالَيعود .َمكونااَواحدوَمةاومَمنَ ول َ)نةخة( َالداب ر   ومن َ ولام:َأمر 
 أقسام ال ع :

َينقسمَالنعتَإل َ سمين:َحقيقيمَوسببي.
 أواًل: ال ع  الحقيقن:

َتعريفه:
َنَرل َصةةَفيَنةرَمتبور مَأوَفيماَ وَبمنزلت . وَماَد
 عالمته:

اَيعودَرل َالمنعوت.  َأنَيرفعَضميرا
كون َنعتااَحقيقيًّداَألجدنَو:َدخلتَالحديقةَالغ ن اءمَفالغناءَصةةَالحديقةمَمثاله

أنَغنددداءَصدددةةَلدددذاتَالحديقدددةمَوفيددد َضدددميرَمسدددتترَيعدددودَرلددد َالموصدددوفَ
َ)الحديقة(.
 السكونَالتصال َبتاءَالةارن.َفعنَمااَمبنيَرل  دخلت
 مةعونَب َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. الحديقة
َنعتَمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. الغناء

 حكمه:
حكددمَالنعددتَالحقيقدديمَأندد َالَبدددَأنَيتبددعَموصددوف َفدديَأربعددةَمددنَرشددرومَ

َوالعشروَ ي:
َالتثنيةمَأوَالجمع.َوأاإلفرادمََ:العدد -
 الت نيث.َوألتذكيرمَاَ:النوع -
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 التعريفمَأوَالتنكير. -

 الرفعمَأوَالنصبمَأوَالجر.َ:اإلرراب -
َزيدااَفيَأربعةَمنَرشدرومَفادو:َمثال يلك :َجاءَزيدَالكريممَفالكريمَطاب  

َمةردمَمذكرمَمعرفةمَمرفوع.
َمسألة:

إذاَكددانَالمنعددوتَجمددعَتكسدديرَلمددذكرَغيددرَرا ددنَجددازَفدديَنعتدد َأنَيكددونَ
امَنحو:مةردااَمؤنثااَأوَ َمؤنثَسالما َجمع 

  ذهَجبانَشا قة. -
َ ذهَجبانَشا قات. -
  ذهَمساربَطويلة. -
  ذهَمساربَطويالت. -
  ذهَأخبارَملةقة. -
  ذهَأخبارَملةقات. -

َواألول َاإلفراد.
إذاَكانَالمنعدوتَجمدعَتكسديرَلمدذكرَرا دنَجدازَفديَنعتد َأنَيكدونَمةدردااَ

ا. َمؤنثااَأوَجمعَتكسيرمَأوَجمعَمذكرَسالما
َذكيةمَأذكياءمَذكيين.*َ ابلتَ َأطةاالا

َ.(1)*َرأيتَجنودااَوفيةمَأوفياءمَوفيين
 اعتراض وجوابه:

َرل َذلكَبقولام:َ ذاَجحدرَ  ا  ت ر  دَار  َتض  دَب  .َفوصدةواَالمرفدوعَو دوَبَترَ خ 
َرَبالمخةواَو وَخرب.حَ الجَ 

امَوالَإشدددكانَفيددد مَومدددنامَمدددنَوالجدددواب:َأنَأكثدددرَالعدددربَترفدددعَخربادددََ
وأنشددواََمفدانخةاَبالمجداوروَمكَمجاورتد َللمخةدوايخةض مَوالسببَفيَذلد

َفيَذلك:
رَ  ددددداو  ج  َل ل م  ء  َالش دددددي  دددددم  ك  َح  ددددداء  ط  َإ ر 

َ
رَ َ اد  َالن ددددددو  ددددددد  ار  َال ق و  ددددددن  ددددددٌنَم  َأ ص 

َ
بَ  ددددر  تَخ  ددددب  َض  ددددر  ح  ددددذ اَج    َ ث ددددن  َك م 

َ
بَ َ َال ع دددددر  دددددا  َب ع  ر   ب دددددال ج  َإ ذ َ  ال ددددد َ 

َ
ارَ  دددددددو  َالج  دددددددك  دددددددد واَف ددددددديَذ ل  أ ن ش  َو 

َ
ددددارَ َ  دددددَ َ َال ج  م  ددددر  َب ج  ددددار  ددددذ َالج  خ  َي ؤ 

َ
 ثا يًا: ال ع  السببن:

 تعريفه:
وإنَكانَاالسمَالساب َ- وَماَالَينعتَاالسمَالساب َرلي َرل َوج َالحقيقةَ

ا اَيد تيَبعددهمََ-يسم َفيَاالصطال َالنحويَمنعوتااَأيضا اَظدا را لكن َينعتَاسما

                                                 
 .377النحوَالشافيمَد.َمحمودَمغالسةمَصََ(1)
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َرلد َضدميرَيعدودَرلد َاال سدمَالسداب مَو دذاَاالسدمَويكونَمرفورااَبد َمشدتمالا
َألن َيتصنَبالساب َبسببَما.َ؛األخيرَ وَالذيَيسميَالسببي

واالسددمََم:َتقددون:َ ددذاَرجددنَمجتادددَابندد مَفكلمددةَمجتادددَو عددتَنعتاددامثالووه
الساب َ وَالمنعوتمَومنَالواضالَأنَالنعتَ ناَينعدتَاالسدمَالالحد َالمرفدوعَ

َب َالمتصنَب َضميرَيعودَرل َالمنعوت.
َالمثانَكالتالي:َونعربَ ذا

 اسمَإشاروَمبنيَرل َالسكونمَفيَمحنَرفعَمبتدأ.  ذا

 خبرَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. رجن

 ورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.َمنعتَسببيَمرفوع مجتاد

َمورالمةَرفعد َالضدمةَالظدا روَمفارنَالسمَالةارنَمجتادَمرفوع ابن 
رلد َالضدمَفديَمحدنَو وَمضافمَوالااء:َضدميرَمتصدنمَمبنديَ

َجرَمضافَإلي .
َومن :َ ذاَرجنَمحبوبَابن .

 اسمَإشاروَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَمبتدأ.  ذا
 خبرَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. رجن
 نعتَسببيَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. محبوب
َورالمدةَرفعد َالضدمةَمناهبَفارنَالسمَالمةعدونَمحبدوبَمرفدوع ابن 

الظا رومَو وَمضافمَوالااء:َضميرَمتصنَمبنيَفديَمحدنَجدرَ
َمضافَإلي .

 حكمه:
َالنعتَالسببيَيتبعَالمنعوتَ)االسمَالساب (َفيَشيهينَمنَخمسةَفقط:

َاإلرراب. -1
 التعريفَوالتنكير. -2

ويتبعَاالسمَالالح َفيَشيءَواحدَفقدطَ دوَالتدذكيرَأوَالت نيدثمَتقدون:َ دذاَ
َتادوَابنت .َرجنَمجتادَابن مَو ذاَرجنَمج

إذاَكددانَاالسددمَالالحدد َمةددردااَأوَمثندد َوجددبَإفددرادَالنعددتمَفنقددون:َ ددذاَ •
َرجنَمجتادَابن مَو ذاَرجنَمجتادَابناه.

اَفاألفضدنَ • امَأوَجمدعَمؤندثَسدالما إذاَكانَاالسمَالالح َجمعَمدذكرَسدالما
فنقددون:َ ددذاَرجددنَمخلددصَمحبددوهمَو ددذاَرجددنََمأنَيكددونَالنعددتَمةددرداا

 بنات .َومجتاد

إذاَكانَجمعَتكسيرمَفإن َيجوزَفيَالنعتَاإلفرادمَأوَالجمعمَفنقدون:َأماَ •
  ذاَوطنَكريمَأبناؤهمَو ذاَوطنَكرماءَأوَكرامَأبناؤه.

 قفع ال ع  عن التبعية:
َ*َوالنعتَمنَحيثَالقطعَأوَاإلتباعَل َحالتان: 
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دداَبدددونَالنعددتَجددازَفدديَالنعددتَاإلتبدداعَاألولووىََ :َإذاَكددانَالمنعددوتَمعلوما
َوالقطع.

النعتَللمنعوتمَرفعاامَ ا.وواإلتباعَ و:َمماثلةَ  َنصباامَوجرًّ
أمدداَالقطددعَفاددو:َإلغدداءَتبددعَالنعددتَللمنعددوتَلسددببَبالغدديمَبنصددب َإذاَكددانَ

ا. َمرفوراامَورفع َإذاَكانَمنصوباامَورفع َأوَنصب َإذاَكانَمجرورا
َب َلةعنَمحذوف. - َفإذاَكانَالقطعَمنَالرفعَإل َالنصبَأرربَمةعوالا
اَلمبتدأَمحذوف.وإذاَك -  انَمنَالنصبَإل َالرفعَأرربَخبرا

.َمثال يلك: َجاءَزيٌدَالكريم 
َفالكريم:َمنصوبَبةعنَمقدرَ)أرنيمَأوَأمد (.َ

 فعنَماامَمبنيَرل َالةتالَالظا ر. جاء
 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيد

َمنصددوبَ–لةعددنَمحددذوفَتقددديره:َأرندديَأوَأمددد ََ–مةعددونَبدد َ الكريم
َورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.

.ومثله َ:َجاءَزيدَالبخين 
 فعنَمااَمبنيَرل َالةتال. جاء
 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيد

ألنََ؛مةعدددونَبددد َمنصدددوبَبةعدددنَمحدددذوفمَتقدددديره:َأرنددديَأوَأذم البخين
َالبخنَذم.

.ومثله َالمسكين  َ:َمررتَبزيدت
َأوَبـَ)أرحم(َالمحذوفة.َم)أرني(المسكين:َمةعونَب َمنصوبَإماَبـَ

َ«:َشر َالشذور» انَابنَ شامَفيَ
اَبدونَالنعتمَنحو:َمررتَبامر َالقيرَالشارر َموإذاَكانَالمنعوتَمعلوما

تباعَفيخةامَوالقطعَبالرفعَبإضمارَ ومَوالنصدبَجازَلكَفي َثالثةَأوج :َاإل
لتوضديالمَنمَويجبَأنَيكونَذلكَالةعدنَأخدصَأوَأرنديَفديَصدةةَاعَ بإضمارَف َ

وأمد َفديَصدةةَالمدد مَوأذمَفديَصدةةَالدذممَفداألونَكمداَفديَالمثدانَالمدذكورمَ
َالحمددَ والثالدثََ–بالنصدبََ–والثانيَفيَمثنَ ونَبعاَالعرب:َالحمدَ َأ دن 

الَةَ اْلَحَفبِ  ﴿:َتعال كماَفيَ ول َ يقرأَفديَالسدبع:َحمالدةََ[4]المسدد:ََ﴾ َواْمَرأَتُهُ َحمك
َ.(1))أذم(َوبالرفعَرل َاإلتباعَأوَبإضمارَ) ي(الحطبَبالنصبَبإضمارَ

َ انَابنَمالك:
 َواْقَفوووْع أَِو اتْبِوووْع َِّْن يَُكوووْن ُمعَيك َوووا

 
 بِوووووُدو َِها أَْو بَْعِضوووووَها اْقَفوووووْع ُمْعِل َوووووا 

 
َواْر َووووووْع أَِو اْ ِصووووووْب َِّْن قََفْعووووووَ  
 ُمْضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَمَرا

 

َ 2)ُمْبتَوووووَدأً أَْو  َاِصوووووبًا لَوووووْن يَْظَهوووووَرا 
َ

                                                 
َ.434مَصَ(َشر َالشذورَالبنَ شام1)
إل َحكمَ طعَالنعتمَوأن َيجوزَالقطعَإذاَتعينَالموصوفَبدونَالنعدتمََ–فيَالبيتينََ–يشيرَ( 2)

 وحينهذَيجوزَرفع َرل َأن َخبرَلمبتدأَمقدرمَأوَمةعونَب َلةعنَمقدر.
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َ:-منَحاالتَالقطعَ-الثا ية 
ل دمَإالَبمجمدوعَالصدةاتمَفإند َيجدبَاإل تبداعَوالَيجدوزَإذاَكانَالنعدتَالَي ع 

َالقطع.
مدررتَبمحمددَالكاتدبَالشداررَالخطيدبمَوذلدكَإذاَكدانَالموصدوفَمثاله: 

)محمد(َيشارك َفديَاسدم َثالثدةَيتصدةونَبصدةتينَمدنَ دذهَالصدةاتمَفدالَيعلدمَ
ألنَالنعدتَمدتممََ؛تبداعفيجدبَ نداَاإلَملثةمحمدَالذيَتر َوصة َإالَبالصةةَالثا

َلمعن َالمنعوت.
اَبددونااَكلاداَ *َوإذاَتعددتَالنعوتَلمنعدوتَواحددمَوكدانَالمنعدوتَمتضدحا

وإنَكانَمعينااَببعضااَدونَالبعاَوجبَفيماََمتباعَوالقطعجازَفيااَجميعااَاإل
َ.(1)عتباعَوالقطتباعمَوجازَفيماَيتعينَبدون َاإلالَي ت ع ي نَإالَب َاإل
 قال ابن مالك:

 َوَِّْن  ُعُووووووْ  َكثُوووووَرْ  َوقَوووووْد تَلَووووو ْ 
 

 ُمْفتَِقووووووووووووًرا ِلووووووووووووِيْكِرِهنك أُتْبِعَوووووووووووو ْ  
 

 َواْقَفوووْع أَِو اتْبِوووْع َِّْن يَُكوووْن ُمعَيك َوووا
 

  2)بِوووُدو َِها أَْو بَْعِضوووَها اْقَفوووْع ُمْعِل َوووا 

َ
  ا دة:

المنعدوتَنكدرومَ*َي تيَالنعتَشب َجملةَأوَجملةمَوفيَ دذاَالَبددَأنَيكدونَ
َوالَبدَأنَتشتمنَالجملةَرل َضميرَيربطااَبالمنعوت.

 فعنَمااَمبنيَرل َالةتال. حضر
 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. طالب

َجارَومجرورمَوشب َالجملةَفيَمحنَرفعَنعتَلـ:َ)طالب(. فيَسيارو
 الخالصة:

َةظَمتبور .أنَالنعتَ وَالتابعَالمشت َأوَالمؤونَب َالمباينَلل
َالمشت َ وَاسمَالةارنمَوالمةعونمَوالصةةَالمشباة...إل .

َوالمؤونَب َاسمَالموصونمَواإلشارو...إل .
وأ مَأغرااَالنعت:َتوضيالَالمنعوتَإنَكانَمعرفدةمَوتخصيصد َإنَ -

َكانَنكرومَومدح مَأوَذم مَأوَتوكيده.
 وللنعتَ سمانَ ما:َالحقيقيمَوالسببي: -

 دو:َمداَالََوالسوببن َصةةَفيَنةدرَمتبورد مَ:َ وَماَيدنَرل الحقيقن
 ينعتَاالسمَالساب َرلي َبنَينعتَشيهااَ وَبسببَمن .

تبداعمَويعدربَإذاَكانَالمنعوتَيتضالَبدونَالنعدتَجدازَفيد َالقطدعَواإل -
اَلمبتدأَمحذوف. َب َلةعنَمقدرمَأوَخبرا  المقطوعَمةعوالا

                                                 
 .3/318مَوأوضالَالمسالكمَالبنَ شام:2/204َشر َابنَرقين:َ( 1)
عَفديَالنعدوتَالمتعدددوَإذاَكدانَالمنعدوتَالَيتضدالَإالَبادامَتبدافيَالبيتينَإشاروَإلد َوجدوبَاإل( 2)

 تباعَوالقطعَفيماَيتعينَبدوناا.وجوازَاإل
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وجدبَفياداَوكذلكَإذاَتعدددتَالنعدوتَوكدانَالمنعدوتَالَيتضدالَإالَباداَ -
تباعَإنَاتضالَببعضااَدونَالدبعامَوجدازَفيمداَالَيتضدالَبد َالقطدعَاإل
 تباع.واإل

 و دَتقدمَالشر َوالتمثينَفارجعَإلي .
*َ*َ*



ََ (314) 

 

 التوكيد
 تعريفه:

اَلمتبور َلرفعَاحتمانَالتجوزَأوَالساو َ. وَتابعَيذكرَتقريرا

 أقسامه:
َللتوكيدَ سمانَ ما:َلةظيمَومعنوي.

 فظن:أواًل: التوكيد الل
مَأوَحرفاددامَأوَ امَأوَفعددالا ويتحقدد َالتوكيدددَاللةظدديَبتكددرارَلةددظَالمؤكدددمَاسددما

َجملة.
أغل َمطلب.َأخاكَأخداكمَأي:َالدزمَأخداكَفادوَمثال االسم الحريةَ  :َالحريةَ 

َمنصوبَرل َاإلغراء.
:َتتحق َتتحق َالخبروَبالممارسةمَوجاءَجاءَالنصرمَونحوَ دونَمثال الفعل

َالشارر:
َإ ل دددد ل ت دددديف دددد  ي ن  ب ب غ  دددداوَ  َالن ج  ددددن  َ َأ ي 

َ
ديَ ب س  ديَاح  ب س  َاح  ق دون  ح  َالال  َأ ت اك  َأ ت اك 

َ
َ:َالَالَأحيدَرنَالح مَوالَالَأبو َبسري.مثال الحرف
َو ونَالشارر:

دددددا إ ن ا  دددددب  َب ث ن دددددةَ  َب ح  َأ ب دددددو   َال  َال 
َ

ددددددود اَ ر ا  اث قادددددداَو  و  َم  ل ددددددي  َر  ددددددذ ت  َأ خ 
َ

 ﴾  َووِذنك َمووَع اْلعُْسووِر يُْسووًرا َِّنك َمووَع اْلعُْسووِر يُْسووًرا ﴿:َتعددال :َ ولدد َمثووال الجملووة
]التكداثر:ََ ﴾ َكالك َسْوَف تَْعلَُموَن ثُمك َكالك َسوْوَف تَْعلَُموونَ  ﴿:َتعال مَو ول َ[6َ-5]الشر :

َ ريشاا:َ»مَو ول َ[4َ-3َ َ ريشااَمو َألغزون  َ«.و َألغزون 
 قال ابن مالك:

 التكْوِكيوووِد لَْفِظووون  يَِجووونَوَموووا ِموووَن 
 

ًرا َكقَْوِلووووَك: اْدُرِجوووون اْدُرِجوووون    1)ُمَكوووورك

 
َ ولنا:َالحريةَالحريةَأغل َمطلب.َ مويج َّعراب:

 مبتدأَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. الحرية
 توكيدَلةظيمَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. الحرية
دروَمنعَمدنَظاور داَالتعدذرمَخبرَمرفوعَورالمةَرفع َضمةَمق أغل 

 و وَمضاف.
َمضافَإلي َمجرورمَورالمةَجرهَالكسروَالظا رو. مطلبَ

                                                 
:َمدررتَبالعامدنَبالعامدنمَأمداَمَفنقونَمدثالاَهرندَتوكيدَحرفَالجرَالَبدَمنَإرادت َمعَمجرور( 1)

رَالبدارزَحرفَالجوابَفيؤكدَبددونَتكدرارَمداَبعددهمَفنقدون:َالمَالمَللمخددراتمَويؤكددَالضدمي
:َأنددتَأنددتَمدؤدبمَكمدداَ دددَيؤكدددَالضددميرَالمتصددنَبضددميرَمثددنَالمنةصدنَبضددميرَبددارزَمثلدد م

منةصنمَمثن:َ متَأناَبواجبيمَو دَيؤكددَالضدميرَالمسدتترَبضدميرَمنةصدنمَمثدن:َاكتدبَأندتَ
 الدرر.
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وكنَكلمةَمكرروَفديَاألمثلدةَالسدابقةَتعدربَالثانيدةَتوكيددااَلةظيًّداَوحكمد ََ-
َاإلررابيَتابعَلماَ بل .

 ثا يًا: التوكيد المع وي:
َمعنويًّدداَالَو ددذاَأسددلوبَ خددرَلدد َ واردددهَوأصددول َفدديَالتوكيدددمَو دددَ ي  س ددم  

َبنَيكررَمعنا اَبلةظَ خر.َمألنَالكلمةَ ناَالَتعودَبلةظااَ؛لةظيًّا
َبنَتقون:َ ابلتَالوزيرَنةس .َ–فالَتقون:َ ابلتَالوزيرَالوزيرَ

تجدَفيَالجملةَاألول :َأريدَاللةظَنةس مَوفيَالثانية:َاستخدمَ خرَيدنَرلي َ
َ.)نةس (مَوباذاَكررَالمعن َولمَيكررَاللةظ

 ألفاظ التوكيد:
َوللتوكيدَالمعنويَألةاظَخاصةَتدخنَفيَثالثَزمرمَو ي:َ

:َوتضمَسبعةَألةاظَ ي:َنةرمَردينمَكدنمَجميدعمَرامدةمَال مرة األولى -1
َكالمَكلتامَو يَأسماءَالتوكيدَاألصلية.

وتضددمَأربعددةَأسددماءَ ددي:َأجمددعمَجمعدداءمَأجمعددونَأوَال موورة الثا يووة:  -2
 لية.أجمعينمَجمعمَو يَملحقةَالَأص

 وتضمَثالثةَأسماءَ ي:َأكتعمَوأبصعمَوأبتع.ال مرة الثالثة:  -3
 أقسام ال مرة األولى:
ددا–تنقسددمَاألولدد َ سددمينَ  سددمَيددرادَبدد َتوكيدددَالددذاتمَودفددعَاحتمددانََ:-أيضا

اد َب َتوكيدَالشمونمَو ذاَماَسوفَنةصنَالحديثَفي . َالمجازمَو سمَ خرَي ر 
 التوكيد بال فس والعين: -1

نَيستعمالنَللتوكيدَولغيرَالتوكيدمَولمَيقعاَفيَالقر نَللتوكيدمَ ذانَاالسما
:َ ابلتَالرهيرَنةس مَأوَرين . َوتقونَمثالا

ا–وتقونَ َ:َالَتظلمَنةسكَوالَتؤذَرينك.-أيضا
َفةيَالمثانَاألخيرَلمَتقعاَللتوكيدمَويتضالَذلكَرندَإررابَالمثالين.

َنقونَفي:َ ابلتَالرهيرَنةس .
رل َالسكونَالتصال َبتاءَالةاردنمَوالتداءَضدميرََفعنَمااَمبني  ابلت

 متصنَمبنيَفيَمحنَرفعَفارن.
 مةعونَب َمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. الرهير
توكيدَمعندويَلدـَ)الدرهير(َمنصدوبَورالمدةَنصدب َالةتحدةمَو دوَ نةس َ

َمضافمَوالااء:َضميرَمتصنَمبنيَفيَمحنَجرَمضافَإلي .
َوتقون:َالَتظلمَنةس ك.

 نا ية. ال
فعددنَمضددارعَمجددزومَبعدددَ)ال(َالنا يددةَورالمددةَجزمدد َالسددكونمَ تظلم

 والةارنَضميرَمستترَوجوبااَتقديره:َأنت.
نةر:َمةعونَب َمنصوبمَورالمدةَنصدب َالةتحدةمَو دوَمضدافمَ نةسك

َوالكاف:َضميرَمتصنَمبنيَفيَمحنَجرَمضافَإلي .
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رفددعَاحتمددانَالمجددازَوحددينَيكونددانَللتوكيدددَيددرادَمنامدداَتوكيدددَالددذاتمَو
َو ذاَماَيوضح َالمثانَالتالي:َمويعربانَإررابَالمؤكد

َوتقون:َ

َ ابلتَالرهيرَوطلبتَمن َكذا... -1
  ابلتَالرهيرَنةس َوطلبتَمن َكذا... -2
َمددنَدونَتوكيدددمَولددذلكَيحتمددنَ وون الجملووة األولووى - :َجدداءَالكددالمَمرسددالا

ََ–المجازمَأوَاالتساعَفديَالتعبيدرمَفمدنَالممكدنَ أنَيكدونَالمدتكلمَدخدنََ–مدثالا
مكتددبَالددرهيرمَو ابددنَالحاجددبَفيدد مَولمدداَكددانَالحاجددبَوسدديطااَبددينَالمددتكلمَ
والرهيرَجازَل َأنَيقون:َ ابلتَالدرهيرمَو دوَلدمَيقابدنَإالَحاجبد مَوذلدكَمدنَ

َبابَالمجاز.
ألنَاسمَالتوكيدَ)نةس (َينةي ََ؛:َ ذاَاالحتمانَغيرَوارد ن الجملة الثا ية -

اَلوجد مَو دذاَمداَرنينداَبقولنداَلتوكيددَالدذاتمَويبعدهمَفالمت كلمَ ابنَالرهيرَوجاا
ددا–و كددذاَيقددانَ :َجاءندداَاألميددرَنةسدد َ)أوَريندد (َوكلمندداَاألسددتاذَنةسدد َ)أوَ-أيضا

رينددد (مَوحييدددتَالدددوزيرَنةسددد َ)أوَرينددد (َتلدددكَ ددديَالوظيةدددةَالمنوطدددةَبادددذينَ
َتَالتالية:االسمينمَأماَسلوكااَفيَالتركيبَفالَبدَفي َمنَاتباعَالخطوا

مَمثن:َمرَبيَالواليَنةس مَوتحدثتَإل َيقعان بعد االسم المؤكد ال قبلهَ-1
أرربداَحسدبَمداَ بلامداَمدنَالعوامدنمََ–أيَالمؤكددََ–أبيَرين مَفإذاَو عاَ بلد َ

مثددن:َجدداءَنةدددرَالطالددبمَو دددذهَلغددةَغيدددرَمسددتحبةمَوإنَشدددارتَفدديَالو دددتَ
َالحاضرمَنقونَفيَإررابَاألخير:

 نيَرل َالةتال.فعنَمااَمب جاء
 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا روَو وَمضاف. نةر

َمضافَإلي َمجرورَورالمةَجرهَالكسروَالظا رو. الطالب
مَو ذاَواضدالَفديَجميدعَأن يكون  يهما ضمير يعود على االسم المؤكد -2

مداَوضدعناهَمدنَأمثلدةمَويشدترطَفدديَ دذاَالضدميرَأنَيكدونَمطابقاداَفديَالجددنرَ
َالسمَالمؤكدمَكماَتر َفيَاألمثلةَالتالية:والعددَل

جاءَزيدَنةس مَجاءَالزيدانَأنةسامامَوجاءَالزيددونَأنةسداممَجداءتَزيندبَ
َنةساامَوجاءتَالزينبانَأنةسامامَوجاءتَالزينباتَأنةسان.

ولعلكَالحظتَأنَاسمَالتوكيدَيستعمنَمدعَالمثند َجمعادامَوالَيطداب َاالسدمَ
نَأنَيقان:َجاءَالطالبانَنةسدا ماَبمطابقدةَالعدددمَالمؤكدَفيَالعددمَرل َأن َيمك

َفيَالكالممَولاذاَاستحسنَاستعمالاماَبصيغةَالجمعَمدعَ إالَأنَ ذاَأ نَاستعماالا
َالمثن .
وذلددكَألنامدداَالَيقعددانَبعدددََ؛أن يكووون االسووم المؤكوود معر ووة ال  كوورة -3

َرين  َ.(1)النكراتمَفالَيقان:َجاءَرجنَنةس مَورأيتَرجالا

                                                 
َفيَتوكيدَالنكروَمذ بانَللعلماء:( 1)

اَمدنَالتحديددَوالتخصديصَيقرباداَمددنَوكيددَشديهاَمدذ بَالكدوفيين:َيجيدزَتوكيددَالنكدروَإنَأفاد داَالتَ-أ
َالتعريف.



ََ (317) 

 ملحوظة:
النةرَوالعينَ دَيجدرانَبالبداءَالزاهددومَنحدوَكل مدتَالدوزيرَبنةسد مَو ابلدتَ
الشداررَبعيندد مَفيكونددانَمجددرورينَلةظادداَمنصددوبينَأوَمرفددورينَأوَمجددرورينَ

َبحسبَماَيكونَرلي َإررابَاالسمَالمؤكد َ.(1)محالًّ
فعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبتاءَالةارنمَوالتاءَضدميرَ كلمت

 لضمَفيَمحنَرفعَفارن.مبنيَرل َا
 مةعونَب َمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. الوزير
َرلد َ بنةس  الباء:َحرفَجرَزاهددمَنةسد :َمجدرورَلةظاداَمنصدوبَمحدالًّ

والااء:َضدميرَمتصدنَمبنديََمأن َتوكيدَلـ)الوزير(َونةرَمضاف
َرل َالكسرَفيَمحنَجرَمضافَإلي .

َ انَابنَمالك:
ووووَدابِووووال كْفِس أَْو بِووووالْ   عَْيِن ااِلْسووووُم أُك ِ

 
ووووووَدا    2)َمووووووَع َضووووووِمير  َفووووووابََ  الُمَؤكك

 
 َواْجَمْعُهَموووووووووا بِأَْ عُووووووووول  َِّْن تَبِعَوووووووووا

 
  3)َمووووا لَووووْيَس َواِحووووًدا تَُكووووْن ُمتكبِعَووووا 

َ
 التوكيد بـ: كل، جميع، وعامة، وكال، وكلتا: -2

لشدمونَالَو يَالقسمَالثانيَمنَأ سامَالزمدروَاألولد مَو دذهَاأللةداظَتؤكددَا
الددذاتمَفلددوَ لددت:َحضددرَالمدددروون.َرددرفَالسددامعونَأنَالمدددروينَحضددروامَ
مَفقدَيكونَواحدَمنامَأوَأكثرَلمَيحضرمَ م  ت ا  م  ولكنَالَيت كدَرندهَأنامَجاؤواَبر 
ولذلكَيحتاجَحينَتريدَأنَتؤكدَحضور مَجميعااَمدنَأنَتسدتخدمَ)كدنمَجميدعمَ

امَأوَردامتاممَويتضدالَلدكَ دذاَرامة(َفتقدون:َحضدرَالمددروونَكلادمَأوَجمديع
َ.[56]ط :ََ ﴾ َولَقَْد أََرْي َامُ َيَاتِ َا ُكلكَها  ََكيكَب َوأَبَى ﴿:َتعال أكثرَفيَ ول َ

فقول :َ)ك ل اا(َيؤكدَالشمونمَفلوَخالَالكالمَمن َلظنَالسامعَأند َأراهَمعظدمَ
َ يات َالَكلاا.

َومناا:َ)كالمَوكلتا(َو وَبمنزلةَ)كن(َفيَالمعن .
نقدون:َجداءَالزيددانمَفيحتمدنَمجيهاداَ)معادا(َو دوَالظدا رمَويحتمدنَمجدديءَ

َل َهووَيا  ﴿:َتعددال كمدداَ ددالواَفدديَ ولدد ََمأحددد مامَوإنَالمددرادَأحدددَالزيدددين لَووْواَل  ُوو  ِ
إنَمعنددداهَرلددد َرجدددنَمدددنَإحدددد َ:َ﴾ اْلقُوووْرَُن َعلَوووى َرُجووول  ِموووَن اْلقَوووْريَتَْيِن َعِظووويم  

َوإنماَيؤكدَباماَبشروط.َمدفعَاالحتمانالقريتينمَفإذاَ ينَ)كال ما(َان

 شروف التوكيد بكال وكلتا:

                                                                                                                            
ا؛َوذلددكَألنَألةدداظَالتوكيدددَمعددارفمَوالَتتبددعَمددذ بَالبصددريين:َيمنددعَتوكيدددَالنكددروَمطلقاددَ-ب

مَوشدر َابدنَرقيدن:3/153َمَوشدر َالتسداين:2/124َالمعرفةَالنكرو.َانظدر:َ مدعَالاوامدع:َ
3/211. 

 .3/152َن:مَوشر َالتساي120انظر:َمعجمَالنحو:َ( 1)
كيدَو وَالمعنويمَوإل َزمدروَمند َو دوَالتوكيددَوفيَالبيتَإشاروَإل َالنوعَالثانيَمنَأنواعَالت( 2)

 بالنةرَأوَبالعينمَوفي َإشاروَإل َضروروَاشتمال َرل َضميرَيربطَبين َوبينَالمؤكد.
ؤت َبامداَرلد َوزنَاَفإنَالنةرَأوَالعينَيدأوَجمعاََ فيَالبيتَإشاروَإل َأنَالمؤكدَإذاَكانَمثن( 3)

 أفعن.



ََ (318) 

َرل َاثنين.األولى َ:َأنَيكونَالمؤكدَباماَداالًّ
:َأنَيصالَحلونَالواحدَمحلامامَفالَيجوزَرل َالمذ بَالصدحيالَأنَالثا ن

ألندد َالَيحتمددنَأنَيكددونَالمددراد:َاختصددمَأحدددََ؛يقددان:َاختصددمَالزيدددانَكال مددا
َ)اختصم(َمماَيدنَرل َالمشاركةمَفالَحاجةَللت كيد.َالزيدينمَفالةعن

:َأنَيكونَمداَأسدندت َإليامداَغيدرَمختلدفَفديَالمعند مَفدالَيجدوزَأنَالثالث
ألنامداَمختلةدانَفديَالمعند مَلكدنَيجدوزََ؛تقون:َماتَزيدَوراشَرمروَكال ما
َألناماَغيرَمختلةينَفيَالمعن .َ؛أنَنقون:َجاءَزيدَو دمَرمروَكال ما

نَيتصنَباماَضميرَراهدَرل َالمؤكدَبامدامَفنقدون:َجداءَالزيددانَأالرابع: 
كال مددامَومعندد َ ولدد :َواتخددذَمعندد َالمسددندمَأي:َأنَ)كددن(َصددالحةَألنَتكددونَ

َفيَالجملة. َفارالا
َ:َجاءَالزيدانَكال مامَفيصبال:َجاءَالزيدان.مثاله

و ماَمثنَغير ماَمنَألةاظَالتوكيدَالَبدَأنَيكونَفياماَضدميرَيرجدعَإلد َ
َاالسمَالمؤكدَويطابق َفيَالتثنية.

 قال ابن مالك:

 َوُكووووالا اْيُكووووْر  ِوووون الشُّووووُموِل َوِكووووالَ 
 

وووِميِر ُموَصوووالَ     1)ِكْلتَوووا َجِميعًوووا بِالضك

 
 َواْسوووووتَْعَملُوا أَْيًضوووووا َكُكووووول    َاِعلَوووووهْ 

 
  2)ِمْن َعمك  ِن التكْوِكيِد ِمثْوَل ال كا ِلَوهْ  

 
 التوكيد باألسماء األخرى: -3
ددداََ–ويؤكددددََ–َأ باأللةددداظَاألخدددر َوالسدددي ماَ)أجمدددعَو ددديَللمةدددردََ–أيضا

امَولاذاَاالسمَأسلوبانَللتوكيد: َالمذكر(َإذاَكانَالمؤكدَمذكرا
اَيرجدعَاألول:  أنَيحنَمحنَ)كن(َفيؤكدَالشدمونَغيدرَأند َالَيحمدنَضدميرا

 َوُج ُووُد َِّْبِلويَس  َُكْبِكبُوا  ِيَهوا ُهوْم َواْلغَواُوونَ  ﴿:َتعال إل َالمؤكد.َومنَذلكَ ول َ
ِ َواْلَماَل َِكوِة  ﴿:َتعدال مَو ولد َ[95َ-94َ]الشدعراء:ََ ﴾ أَْجَمعُونَ  أُولَ ِوَك َعلَوْيِهْم لَْع َوةُ هك

َمَو ذاَ وَاألكثرَفيَلغةَالقر ن.[161]البقرو:َ ﴾ َوال كاِس أَْجَمِعينَ 
لقدر نَإالَفديَ:َيقعَبعدَ)كن(َليزيدَالكدالمَتوكيدداامَولدمَيد تَ دذاَفديَاالثا ن

َ﴾  ََسووَجَد اْلَماَل َِكوةُ ُكلُُّهووْم أَْجَمعُووونَ  ﴿:َتعدال  يدةَواحدددوَفديَموضددعينَو ديَ ولدد َ
َ.[30]الحجر:َ

و ذاَيخالفَماَذ بَإلي َالنحاومَو وَجعلامَ)أجمع(َفيَاألسماءَالتيَتتبدعَ
)كن(.َفإذاَوجدواَجملةَتخلوَمنَ)كن(َذ بواَإل َأنااَمحذوفةمَو ذاَيعنديَأناداَ

َمدرومَوأنَالجملدددةَالظدددا روَتسدددتبطناامَتقدددون:َ دددرأتَالكتدددبَكلاددداَجمعددداءمقددد
َكل َ ع.وحضرتَالمدروات  م  َانَج 

ع. م  َوتقون:َ رأتَالكتبَجمعاءمَوحضرتَالمدرواتَج 
                                                 

البيتَإشاروَإل َالنوعَالثانيَمنَالتوكيدمَو وَماَيةيدَتوكيدَالشمونَومن :َكالمَوكلتامَأن َالَبدَ( 1)
 اَرل َضميرَيعودَرل َالمؤكد.ممنَاشتمالا

فيَالبيتَإشاروَإل َأنَمنَألةاظَالتوكيدَالذيَيةيدَالشدمونَلةدظَرامدةَو ديَتةيددَمداَتةيددهَكلمدةَ( 2)
  كن.



ََ (319) 

َممنَ دذهَاألمثلدةَاألربعدةَنعلدمَأنَ)جمعداءمَجمدع(َيمكدنَأنَتقدعَبعددَ)كدن(
َوأنَتستعمالَبدوناامَوإنَكانَاألصنَأنَتقعَبعدَ)كن(.

َ*َتجمعَكلمةَ)أجمع(َرل :َأجمعين.
ع. م  َ*َوتجمعَكلمةَ)جمعاء(َرل :َجمعاواتمَوج 

 قال ابن مالك:
ووووووووُدوا بِأَْجَمعَووووووووا  َوبَْعووووووووَد ُكوووووووول   أَكك

 
 َجْمعَووووووواَء أَْجَمِعووووووويَن ثُووووووومك ُجَمعَوووووووا 

 
 َوُدوَن ُكوووووول   قَووووووْد يَِجوووووونُء أَْجَمووووووعُ 

 
  1)َجْمعَوووواُء، أَْجَمعُوووووَن، ثُوووومك ُجَمووووعُ  

َ
َمالحظة:

ددداَبدددـَ)أكتدددع(َبعددددَ)أجمدددع(َتقدددون:َجددداءَالطدددالبَأجمعدددونََ-ب ويؤكددددَأيضا
َأكتعون.

َو دَيؤكدَبااَوحد امَكقونَالراجز:
ددددع ا ض  ر  ددددب يًّاَم  َص  ددددت  ت ن دددديَك ن  َي دددداَل ي 

َ
ت ع دددددداَ َأ ك  الا ددددددو  َح  ل ن دددددديَالددددددذ ل ة اء  م  َت ح 

َ
ا–ويؤكدَ بدـَ)أبصدعمَأبتدع(َرلد َ لدةَبعددَ)أجمدع(َتقدون:َردادَالجديشََ-أيضا

َ.(2)أكتعَأبصعَأبتعمَو ذاَأسلوبَمنقراَمةتعنَالَيكادَيستخدمأجمعَ
َسجدَالمالهكةَكلامَأجمعون.َ مايج اإلعراب:

 فعنَمااَمبنيَرل َالةتال. سجدف
 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. المالهكة
و دوََمورالمةَرفع َالضدمةَالظدا روَمكن:َتوكيدَمعنويَمرفوع كلامَ

 نَمبنيَفيَمحنَجرَمضافَإلي . م:َضميرَمتصَممضاف
ألن َملح َبجمعَالمذكرََ؛توكيدَثانَمرفوعمَورالمةَالرفعَالواو أجمعون

َسالم.ال
 

                                                 
ن َ دَت تيَكلمةَأجمعَبعد:َكنَوجمعاءَللمؤنثمَوتجمعَاألولد َرلد َإل َأيشيرَفيَالبيتَاألونَ( 1)

أجمعينمَوالثانيةَرل َجمعمَوفيَالبيتَالثانيَإشاروَإلد َأنَ دذهَاأللةداظَ ددَيؤكددَباداَبغيدرَأنَ
 تسبقااَ)كن(.

 .2/721النحوَالميسرمَد.َمحمدَالحلواني:َ( 2)
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 لفرق بين ال ع  والتوكيد:ا
اَبينَالعطفَوترك .َ-1 َالنعوتَإذاَتكررتَكانَاإلنسانَمخي را

َمحمدَمديرَالجامعةَورضوَالايهةَالعامةَلإلذارة.َمثال يلك:
وكيدددَإذاَتكددررَفددالَيجددوزَفيدد َالعطددفمَفددالَيقددان:َجدداءَزيدددَنةسدد َأمدداَالتَ-َ

ورين .َوجداءَالقدومَكلادمَوأجمعدونمَورل دةَذلدكَأناداَبمعند َواحددمَوالشديءَالَ
َيعطفَرل َنةس َبخالفَالنعوتَفإنَمعانيااَمختلةة.

النعتَيتبعَالمعرفةَوالنكرومَأماَالتوكيدمَفديمكنَأنَيؤكددَالنكدروَبشدرطََ-2
واختددارهَابددنَ شددامَفدديََممثددن:َحددونمَأسددبوعمَشددارمَيددومَأنَتكددونَمبعضددة

َمَوحكمَبشذوذهَفيَالقطرمَولعنَرأي َفيَاألوضالَتابعَالبنَمالك.(1)األوضال
 الخالصة:

اَلمتبور مَلرفعَاحتمانَالتجوزَأوَالساو. َأنَالتوكيدَ و:َتابعَيذكرَتقريرا
َينقسمَالتوكيدَإل :

َأمَحرفااَأمَجملة.سواءَأكانَاسمَاَملةظي:َويكونَبتكرارَاللةظ -1 َاَأمَفعالا
التوكيدَالمعنوي:َو وَماَالَتتكررَفي َالكلمةَبلةظادامَبدنَيكدررَمعنا داَ -2

بلةددظَ خددرمَمثددن:َالددنةرمَالعددينمَويشددترطَفيدد َأنَيكددونَاالسددمَالمؤكدددَ
 معرفةَالَنكرو.

َرلدد َاثنددينمَوأنَ أمدداَكددالَوكلتددامَفيشددترطَفيامدداَأنَيكددونَالمؤكدددَبامدداَداالًّ
دَمحلادامَوأنَيكدونَالمسدندَإليامداَغيدرَمختلدفَفديَالمعند مَيصالَحلونَالواحد

َوأنَيتصنَباماَضميرَراهدَرل َالمؤكد.
أمدداَالتوكيدددَبدد جمعَوجمعدداءمَفيكثددرَأنَيكددونَبعدددَكددنمَو دددَيؤكدددَبامدداَ

َوبدوناما.
*َ*َ*َ

 عفف البيان
 ما هو العفف؟ 

َالرجوعَإل َالشيءَبعدَاالنصرافَرن .العفف  ن اللغة: 
ورطددفََ–وسددي تيََ–ضددربان:َرطددفَنسدد َ حووويين: و وون اصووفالح ال

َالبيان.
َوالكالمَاآلنَفي .

 تعريف عفف البيان:
صمَجامدمَغيرَمؤون. ص   خ  الَأوَم  ض   و  َ وَتابعَم 

 شرح التعريف:
َ ول :َ)تابع(َجنرَيشمنَالتوابعَالخمسة.

 ولدد :َ)موضددال(َأوَ)مخصددص(َمخددرجَللتوكيدددمَنحددو:َجدداءَزيدددَنةسدد مََ-
َاءَزيدَورمرومَوللبدنَنحوَ ولك:َأكلتَالرغيفَثلث .ولعطفَالنس َنحو:َج

                                                 
اَلددمَيةدددَتوكيدددَالنكددروَلددمَيجددزَباتةدداقمَوإنَأفددادَجددازَرندددَالكددوفيينمَو ددوَوذلددكَفدديَ ولدد :َوإذ( 1)

 .1/460..انظر:َأوضالَالمسالك:َالصحيال.



ََ (321) 

اَفديَنحدو:َجداءَزيددََ- و ول :َ)جامد(َمخرجَالنعتمَفإن َوإنَكدانَموضدحا
اَفيَنحو:َجاءنيَرجنَتاجرمَلكن َمشت . َالتاجرمَومخصصا

 ولدد :َ)غيددرَمددؤون(َمخددرجَلمدداَو ددعَمددنَالنعددوتَجامددداامَلكددنَيددؤونََ-
يددؤونَبالمشددت مَأالَتددر َأنَالمعندد :ََبالمشددت مَنحددو:َمددررتَبزيدددَ ددذامَفإندد 

َمررتَبزيدَالمشارَإلي .
َ.(1)و دَررفناَأنَالموضالَيكونَللمعارفمَوالمخصصَيكونَللنكراتَ-

 حكمه:
لكون َمةيدااَفاهدوَالنعتَمنَإيضداح ََ–أيَأن ََ؛رطفَالبيانَيواف َمتبور 

واإلفدرادَوالتدذكيرََرالَبد َمنَموافقةَالمتبدوعَفديَالتنكيدَ–لمتبور َوتخصيص َ
َوفروراامَماَيلزمَالنعت.

مَو ذاَخاتٌمَحديٌد.َمثال يلك: َأ سمَبا َأبوَحةصَرمر 
اَللمعدارفَ *َأشارَابنَ شامَبالمثالينَإل َماَتضمن َالحدَمنَكوند َموضدحا

اَللنكراتمَفةيَالمثانَاألون:َالمرادَب بيَحةص:َرمر َ–الخطابَ بن ومخصصا
ألنااَتوضالَأبداَحةدصمَألند َلدوََ؛يانفـ:َ)رمر(َ نا:َرطفَبَ–رضيَ َرن َ

رندناَرجالنَكنَمناماَيكن َب بيَحةصَوأردتَأنَتعرفَالمرادَمنَأبديَكانَ
َرطفَالبيانَ وَالذيَيوضال. َحةصَالمقصودَللمتكلممَفإن 

َ:َخاتمَحديدمَفحديدَيخصصَأيَنوعَمنَأنواعَالخاتم.وأما المثال الثا ن*َ
َولكَفيَخاتمَحديدَثالثةَأوج :

:َبجرَ)حديد(َباإلضافة. ذاَخات -1 َم َحديدت
َ ذاَخاتٌمَحديٌد:َرطفَبيانَيتبعَماَ بل َفيَالرفع. -2
 ذاَخاتمَحديداا:َبالنصبَرلد َالحدانمَلكدنَابدنَ شدامَلدمَيستحسدنَ دذاَ -3

ألنَاألصددنَفدديَالحددانَأنَيكددونَمشددتقًّامَوالخطددابَأرربدد ََ؛اإلرددراب
اَواستحسن َابنَ شام. َتمييزا

َ انَابنَمالك:
وووو  ا يُو بَيَووووان  أَْو  ََسوووو ْ اْلعَْفووووُف َِّمك

 
 َواْلغَووووَرُض اآْلَن بَيَوووواُن َمووووا َسووووبَ ْ  

 
ووووفَهْ    َوووويُو اْلبَيَوووواِن تَووووابِْع ِشووووْبهُ الص ِ

 
  2)َحِقيقَووووةُ اْلقَْصووووِد بِووووِه ُمْ َكِشووووفَهْ  

َ
َ:مسألة

منعَكثيرَمنَالنحويينَرطفَالبيدانَفديَالنكدراتمَو دالوا:َالَيكدونَإالَفديَ
َتمَحديد.َلمَيعربوهَرطفَبيان.المعارفمَفةيَ ولنا:َ ذاَخا

                                                 
َمواضعَرطفَالبيان:( 1)

َزينَالعابدين.َياللقبَبعدَاالسممَنحو:َرلَ-أ
َ.االسمَبعدَالكنيةمَنحو:َأ سمَبا َأبوَحةصَرمرَ َ-ب
َشارومَنحو:َ ذاَالكتاب.:َأنَبعدَاسمَاإلـالظا رَالمحل َبَ-َـج
َبعدَالصةةمَنحو:َالكليمَموس .َفالموصوَ-د
 .242رَمعجمَالنحو:َظَ نَ التةسيرَبعدَالمةسرمَنحو:َالعسجدمَأيَالذ ب.َي ََ-ـ 

 فَالنوعَاألونَالبيتَالثاني.يشيرَفيَالبيتَاألونَإل َالعطفمَوررَ ( 2)
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 قال ابن مالك:
وووووووووووَرْينِ    َقَوووووووووووْد يَُكو َووووووووووواِن ُم َكك

 
  1)َكَموووووووووووا يَُكو َووووووووووواِن ُمعَووووووووووورك َْينِ  

 
فَببدنَ مَوأن َ سمَمنَأ سامَالبدنَي ع ر  كنَرطفَبيانَصالالَألنَيكونَبدالا

َالكنَمنَالكن.
َأومثال رطدفََ:َأ سمَبا َأبوَحةصَرمرمَفيجدوزَفديَرمدرَأنَيكدونَبددالا

بيانمَومحنَالجواز:َإذاَلمَيمنعَإحالنَالتابعَمحدنَالمتبدوعمَفإند َامتندعَأنَيقدعَ
َالتابعَمكانَالمتبوعَمغنياامَفاناَيجبَأنَيكونَرطفَبيان.

َسعيد: بن :َ ونَالشاررَالمرارمثاله
دددرَت ب ش   َ ي  دددر  ب ك  َال  ك  َالت دددار  دددن  َأ ن ددداَاب 

َ
دددددددداَ و   ور  َت ر   ب دددددددد َ  ددددددددر  َالط ي  دددددددد   ل ي  َر 

َ
ألنَالتدداركََ؛كلمددة:َ)بشددر(َرطددفَبيددانَالَيصددالَأنَتحددنَمحددنَ)البكددري(ف

وصفَمضافَالَبدَأنَيضافَإل َماَفي َاأللفَوالدالممَو)بشدر(َالَيوجددَفيد َ
 األلفَوالالممَفامتنعَأنَيقان:َأناَابنَالتاركَبشر.

َضميرَمنةصنَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَمبتدأ.َأنا
َلضمةَالظا رومَو وَمضاف.خبرَمرفوعَورالمةَالرفعَاَابنَ
و دددوََممضدددافَإليددد َمجدددرورمَورالمدددةَالجدددرَالكسدددروَالظدددا روَالتارك

ا. َمضافَأيضا
َمضافَإلي َمجرورمَورالمةَالجرَالكسروَالظا رو.َالبكري
َرطفَبيانَرل َالبكريَمجرورمَورالمةَجرهَالكسروَالظا رو.َبشر

َ ونَالشارر:َمثال َخر:
ددددمَ أ ي دددداَأ خَ  ددددد َش  ب  ن دددداَر  ي  ف الاَو  ن ددددو  َو  َرت

َ
ب ددددداَ ر  ث اَح  َت حدددددد  اَب دددددا  َأ ن  يدددددذ ك م  َأ ر 

َ
(َرطفَبيانمَوالَيجوزَأنَيكونَبدالَاََ -ألن َحينهذََ؛فـَ)ربدَشمرَونوفالا

وذلددكَالََمفك نددكَ لددت:َأيدداَربدددَشددمرَونددوفالاََ-فدديَتقددديرَإحاللدد َمحددنَاألون
جبَأنَيعط َألنَالمناد َإذاَرطفَرلي َاسمَمجردَمنَاأللفَوالالمَوَ؛يجوز

(َبالضدمَالَ (َلوَكانَمناد َلقينَفي َ)يداَنوفدن  ماَيستحق َلوَكانَمناد مَو)نوفالا
(َبالنصب.َفلذلكَكانَيجبَأنَيقانَ نا:َأياَأخويناَربددَشدمرَونوفدن.َ )ياَنوفالا

َو دَسب َبيانَذلكَفيَتابعَالمناد .
 قال ابن مالك:

 َوَصوووووووووووواِلًحا ِلبََدِليكووووووووووووة  يُووووووووووووَرى
 

 ِو يَوووا ُغووواَلُم يَْعُموووَرا ِووون َغْيوووِر  َْحووو 
 

 ِ  َو َْحوووووووِو بِْشووووووور  تَوووووووابِعِ اْلبَْكوووووووِري 
 

  ِ   2)َولَووووووْيَس أَْن يُْبووووووَدَل بِالَمْرِضوووووون 

 
*َ*َ*َ

                                                 
َلماَذ بَإلي َأكثرَالنحويين.(َإشاروَإل َجوازَكونَرطفَالبيانَمنَالنكرومَخالفاا1َ)
اَاَمعرفدةَمعربادَفيَغيرَمس لتين.َإذاَكدانَالتدابعَمةدردَايشيرَإل َجوازَإررابَرطفَالبيانَبدالَا( 2)

:َأنمَو دددَـاَمددنَ)أن(َوالمتبددوعَبدد:َيدداَغددالمَيعمددرا.َوإذاَكددانَالتددابعَخالياددمَمثددنوالمتبددوعَمندداد 
  .:َأنـأضيةتَإلي َصةةَب
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 عفف ال س  
 تعريفه:

َالتتابعَأوَالنظم.ال س   ن اللغة: 
َ وَالتابعَالمتوسطَبين َوبينَمتبور َأحدَحروفَالعطف.واصفالًحا: 

 قال ابن مالك:
  ُمتْبِوووع  َعْفوووُف ال كَسووو ْ تَوووال  بَِحوووْرف  

 
  1)َكاْخُصْص بُِود   َوثَ َاء  َمْن َصوَدقْ  

 
فإذاَ لنا:َجاءَزيدَورمرومَفإنَ)رمرو(َمعطوفَرلد َ)زيدد(َرطدفَنسد َ

َلتوسطَحرفَمنَحروفَالعطفَبيناماَو وَالواو.
 فعنَمااَمبنيَرل َالةتال. جاء
 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيد

الددواو:َحددرفَرطددفَمبندديَرلدد َالةددتالَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددرابمَ ورمرو
ورمدددرو:َمعطدددوفَرلددد َزيددددَمرفدددوعمَورالمدددةَرفعددد َالضدددمةَ

َالظا رو.

 حروف العفف:
 الواو: -1

و يَلمطل َالجمعَبينَالمتعاطةينمَمثالد :َجداءَزيددَورمدرومَأي:َاشدتركاَ
َفيَالمجيءمَو وَيحتمنَثالثةَأمور:

َوَِّْي  ﴿:َتعدال احددمَأي:َمعادامَكمداَفديَ ولد َأنَيكونَمجيهاماَفديَو دتَوَ-أ
َ.[127]البقرو:ََ﴾ يَْر َُع َِّْبَراِهيُم اْلقََواِعَد ِمَن اْلبَْيِ  َوَِّْسَماِعيلُ 

إذاَتقدددمََ–أنَيكددونَمجيهادداَرلدد َالترتيددبمَنحددو:َجدداءَزيدددَورمددروََ-ب
َمجيءَزيد.

ذاَإَ–أنَيكونَمجيهاماَرل َركرَالترتيدبمَنحدو:َجداءَزيددَورمدروََ-جـَ
َ.-تقدمَمجيءَرمرو

َ انَابنَمالك:ََ
  َوووواْعِفْف بِووووَواو  َسووووابِقًا أَْو اَلِحقَووووا

 
  2) ِوون الُحْكووِم أَْو ُمَصوواِحبًا ُمَوا ِقَووا 

 
 الفاء: -2

و يَللترتيبَوالتعقيبمَمثال :َجداءَزيددَفعمدرومَوالمعند :َأنَمجديءَزيددَ
َب َمباشرو. وَاألونمَوأماَالتعقيبَفمعناهَأن َليرَ ناكَمالةَبنَكانَرق

َلكنَتعقيبَكنَشيءَبحسب .
َنقون:َدخلتَبصروَفبغدادَوبيناماَأيام. -

                                                 
 عريفَرطفَالنس .فيَالبيتَإشاروَإل َت( 1)
 يشيرَفيَ ذاَالبيتَإل َالواوَلمطل َالجمعَبينَالمتعاطةين.( 2)
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وتددزوجَفددالنَفولدددمَإذاَلددمَيكددنَبددينَالددزواجَوالددوالدوَإالَمدددوَالحمددنَ -
 المعتادومَوليرَمعناهَأن َيومَأنَتزوجَي تي َالولد.

وللةاءَمعن َ خدرَغيدرَالتعقيدبمَو دوَالسدببيةَإذاَكاندتَراطةدةَجملدةَرلد َ
مَوزند ََمقولك:َسااَفسجدمَأي:َبسببَالساوَسجدأخر مَك دع  َف ق ط  ق  ومثلد :َس در 
م. ج  َف ر 
 ثم: -3

َو يَللترتيبَوالتراخيمَفإذاَ لنا:َجاءَزيدَثمَرمرومَأيَأنَبيناماَمدو.
َ انَابنَمالك:

 َواْلفَووووووووووواُء ِللتكْرتِيوووووووووووِب بِات َِصوووووووووووالِ 
 

 َوثُوووووووووووومك ِللتكْرتِيووووووووووووِب بِاْ ِفَصووووووووووووالِ  
 

 اعتراض:
ْر َاُكْم ثُومك قُْل َوا ِلْلَماَل َِكوةِ  ﴿:َتعال َظا رَ ول  ]األردراف:َ ﴾ َولَقَْد َخلَْق َاُكْم ثُمك َصووك

َخلدد َ َلندداَ[11 متقدددمَرلدد ََ–اآلنََ–مَأنادداَليسددتَللترتيددبمَألنَظددا رهَأن 
َسجودَالمالهكةَآلدممَلوَ لناَإنَ)ثم(َللترتيب.

امَأيَخلقنداَ بداوالجواب ءكممَثدمَصدورناَ بداءكممَثدمَ:َأنَ ناكَمضافااَمقددرا
ألناددمَفرردد مََ؛ لندداَللمالهكددةمَفحددذفَالمضددافَونسددبَالخلدد َوالتصددويرَإلدديام

َوالنعمةَالحاصلةَلحصنَحاصلةَللةرع.
َ:(1)حتى -4

َو يَللغايةَوالتدرج.
َومعن َالغاية:َ خرَالشيءَوناايت .

 ددوَومعندد َالتدددرج:َأنَمدداَ بلادداَينقضدديَشدديهااَفشدديهااَإلدد َأنَيبلددغَالغايددةمَو
اَمنَالمعطوفَرلي َ االسمَالمعطوفمَولذلكَوجبَأنَيكونَالمعطوفَبااَجزءا
تحقيقاامَنحوَ ولك:َأكلدتَالسدمكةَحتد َرأسداامَفادذاَيددنَرلد َأند َأكدنَالسدمكةَ

إنَمعطددوفََ:شدديهااَفشدديهاامَو ددذاَ ددوَالتدددرجمَورأسددااَ ددوَالغايددةمَولاددذاَ ددالوا
ألنَرأرَالسمكةَجزءََ؛حقيقاا)حت (َأيَالشيءَالذيَبعد اَجزءَمماَ بلاامَإماَت

امَنحوَ ونَالشارر:َممناا َأوَتقديرا
ل دد َ  ح  َر  ة  ددف  َي خ  ك ددي  ية ةَ  ددح  َأ ل ق دد َالص 

َ
دددددددداَ َأ ل ق ا   دددددددد   ل  ت دددددددد َن ع  اد َح  الددددددددز  َو 

َ
ا اَمدنَالدزادَتحقيقادامَلكناداَمثدنَالجدزءَتقدديرا ألنَمعند ََ؛فالنعنَليسدتَجدزءا

َالكالم:َألق َكنَماَيثقل .
 مسألة:
فاديَتددنَرلدد ََمعضدامَأنَ)حتد (َللترتيدبمَواألمدرَرلدد َغيدرَذلدكزردمَب

َالغايةَوالتدريجمَفايَلمطل َالجمعَالَللترتيب.

                                                 
:َحتدد َ ليددنمَوأ ددنَالكوفددةَينكروندد َالبتددةمَويحملددونمَنحددو:َمدداتَالقددومَحتدد َأبددوكمَـالعطددفَبدد( 1)

باددمَحتدد َأبيددكَرلدد َأنَحتدد َابتداهيددةمَومدداَبعددد اَرلدد َإضددمارََتورأيددتامَحتدد َأبدداكمَومددرر
 .1/147اللبيب:َرامن.َينظر:َمغن َ
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َوتقعَبعدَالطلبَأوَالخبر.أو:  -5
َرل َماَذكرَابنَ شام:َمعنيانَبعدَالطلبمَو ما:َ(1)ولااَأربعةَمعانَََ

َ ندد َأوَمَو وَمداَيمتندعَالجمدعَفيد َبدينَالمتعداطةين.َنحدو:َتدزوجَ التخبير •
َنحو:َاركبَالسياروَأوَالقطار.وأختاامَ

و وَماَيجوزَفي َالجمعَبينَالمتعاطةين.َنحو:َجالرَالحسنَأوَاإلباحة،  •
 ابنَسيرين.

ي ب َجدوازَالجمدعَبدينَمداَ بلاداَأنَالتخييرََ:والةرقَبينَالتخييرَواإلباحةََ
بدينَزواجد َمدنَوماَبعد امَواإلباحةَالَت باهمَأالَتر َأن َالَيجوزَل َأنَيجمدعَ

َ ندَوأختاامَول َأنَيجالرَالحسنَوابنَسيرينَكلياما.
ََ:ولـ:َ)أو(َمعنيانَبعدَالخبرمَو ما

لَبِثْ َوا  ﴿لجاهيَمنامدا.َونحدو:َانحو:َجاءَزيدَأوَرمرو.َإذاَلمَتعلمَالشك،  •
َ.(2 ( ﴾ يَْوًما أَْو بَْعَض يَْوم  

دداَنحددوَ ولددك:َجدداءَزيدددَأوَرمددرو.َإذاَالتشووكيك أو اإلبهووام،  • كنددتَرالما
 بالجاهيَمنامامَولكنكَأبامتَرل َالمخاطب.
َو ناكَمعنيانَلمَيذكر ماَابنَ شامَو ما:َ

َنحوَ ولك:َالكلمةَاسمَأوَفعنَأوَحرف.التقسيم، *َ
مَنحوَ ولك:َجاءَزيددَأوَبكدرَأوَرمدرومَإذاَاإلضراب  تكون بمع ى بل*َ  ً

َكانَ صدي:َبنَبكرَبنَرمرو.
 قال ابن مالك:َ

وووووْم بِوووووأَْو َوأَْبِهووووومِ َخي ِوووووْر، أَبِووووو  ْح، قَس ِ
 

 َواْشووُكْك، َوَِّْضووَراْب بَِهووا أَْيًضووا  ُِموون 
 

 َوُربكَمووووووووووا َعاقَبَووووووووووِ  اْلووووووووووَواَو ََِّيا
 

  3)ْلووِف يُو ال ُّْفووِ  ِللَووْبس  َمْ فَووَيالَووْم يُ  

 
 أم: -6

و دديَلطلددبَالتعيددينَبعدددَ مددزوَداخلددةَرلدد َأحدددَالمسددتويينمَوتسددم َ ددذهَ
َمنَحروفَالعطفَالتيَيقصدَبااَالتعيين.الامزوَ مزوَالتسوية.َو َأم 

:َأجدداءَزيدددَأمَرمددرومَف نددتَ دداطعَبمجدديءَأحددد مامَلكددنَالشددكَفدديَمثووال
َالتعيينمَولاذاَيكونَالجوابَبالتعيينمَفالَيقان:َنعمَأوَالمَوإالَلماَتم َالجواب.

لكدنَالشدكََم:َأزيدَرندكَأمَرمرو.َف ندتَ داطعَبوجدودَأحدد ماومثله أيًضا
َ.فيَالتعيين

                                                 
 .1/92:َ)أو(َذكر اَابنَ شامَفيَمغن َاللبيب:َـكثيروَلَيذكرَالعلماءَمعان( 1)
 .113اآليةََ–سوروَالمؤمنونَ( 2)
فيَ ونَابنَمالكَإشاروَإل َالمعانيَالتيَتسدتعمنَلاداَ)أو(َو ديَالتخييدرمَواإلباحدةمَوالتقسديممَ( 3)

(َإشاروَإل َأنَ)أو(َ دَتستعمنَبمعند َ)الدواو(َولإلباامَوالشك.َوفيَ ول :َ)وربماَرا بتَالواو
 رندَأمنَاللبر.
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(َ ذهَمعادلة ألنااَرادلدتَالامدزوَفديَاالسدتةاامَبادامَأالَتدر ََ؛*َتسم َ)أ م 
أنددكَأدخلددتَالامددزوَرلدد َأحدددَاالسددمينَاللددذينَاسددتو َالحكددمَفدديَظنددكَبالنسددبةَ

(َرلدد َاآلخددرمَووسددطتَبينامدداَممدداَالَتشددكَفيدد َ و ددوََ–إليامددامَوأدخلددتَ)أ م 
َ.- ولك:َرندكَ

دداَمتصددلة مدداَبعددد اَالَيسددتغن َب حددد ماَرددنَألنَمدداَ بلادداَوَ؛*َوتسدم َأيضا
َاآلخر.

 قال ابن مالك:
 َوأَْم بَِها اْعِفْف َِّثْوَر َهْموِ  التكْسوِويَهْ 

 
  1)أَْو َهْموووووَ ة  َعوووووْن لَْفوووووِظ أَي   ُمْغ ِيَوووووهْ  

 
 َِّنْ  َوُربكَمووووووووا أُْسووووووووِقَفِ  الَهْمووووووووَ ةُ 

 
  2)َكوووواَن َخفَووووا الَمْع َووووى بَِحووووْي َِها أُِموووونْ  

 
 ْع َوووووى بَوووووْل َو َووووو ْ َوبِاْ ِقَفووووواع  َوبِمَ 

 
وووووا قُي ِوووووَدْ  بِوووووِه َخلَووووو ْ     3)َِّْن تَوووووُك ِممك

َ
 : 4)ال - 7

َالردَرنَالخط َفيَالحكمَإذاَكانتَبعدَاإليجاب.و ا دتها: 
د َالخط َألنيَأرلمَأنَالذيَجاءَمثال: *َ لوَ لت:َجاءَرمرومَوأردتَأنَأر 

َ وَ)زيد(َف  ون:َجاءَزيدَالَرمرو.
َ:لكنْ  -8

َحدرفَرطدفَ–مداَردداَيدونرََ–ويينَير َجميعَالنح بشدرطَأالََمأنَلكدن 
َتقترنَبـ:َالواومَوأنَتسب َبنةيَأوَنايمَوأنَيكونَالمعطوفَبااَمةرداا.
رمدرومََو يَلالستدراكَإنَسدبقتَبنةديَأوَناديمَنحدو:َمداَجداءَزيددمَلكدنَ 

َرمرو.َونحو:َالَيقمَزيدَلكنَ 
اإلردرابمََما:َنافيدةمَحدرفَمبنديَرلد َالسدكونَالَمحدنَلد َمدن جاءَما

 جاء:َفعنَمااَمبنيَرل َالةتال.
 فارنَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيد
 راطةةَحرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. لكن
َمعطوفَرل َزيدَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. رمرو
 : 5)بل – 9

                                                 
فيَالبيتَإشاروَإل َأنَ)أم(َمنَحروفَالعطفمَوفي َإشاروَإل َأنَ)أم(َالمتصلةَ يَالتيَتقدعَ (1)

 بعدَ مزوَالتسويةمَأوَالامزوَالتيَبمعن َ)أي(َنحو:َأزيدَرندكَأمَرمرو.َأي:َأياما.
ذفَ مزوَالتسويةَأوَالتيَبمعن َ)أي(َرندَأمنَاللبرمَكقراءوَابنَفيَالبيتَإشاروَإل َجوازَح( 2)

 محيصن:َ)سواءَرليامَأنذرتامَأمَلمَتنذر م(َبحذفَالامزوَاألول َفي:َ)أأنذرتام(.
فيَالبيتَإشاروَإل َأن َإذاَلمَتسب َ)أم(َبامزوَالتسويةَأوَالتيَبمعن َ)أي(َفايَمنقطعدةَوتةيددَ( 3)

 اإلضرابَمثنَ)بن(.
َابنَ شامَلكونااَراطةةَثالثةَشروط:َذكر( 4)
َا.اَالَرمرَاأمرَنحو:َاضربَزيدَاَوأنَيتقدمااَإثباتمَنحو:َجاءَزيدَالَرمرومَأَ–أََََ
َأالَتقترنَبعاطفمَفإنَ ين:َجاءنيَزيدَبنَالَرمرومَفالعاطفَ)بن(َو)ال(َردَرلياا.َ–بَََ
 .1/242مغن َاللبيب:َأنَيتغايرَمعطوفا اَفتقون:َجاءنيَرجنَالَامرأو.َانظر:ََ-جَََ
اَبنَإياك.َمنعَالكوفيونَأنَيعطفَبااَبعدَغيرَالنةيَوشبا .َ انَابنَ شام:َمحان:َضربتَزيدَا( 5)

 .1/112.َومنعامَذلكَمعَسعةَرواياتامَدلينَرل َ لت ...انظر:َمغنيَاللبيب:َـ ا
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تاباداَو يَلإلضرابَإنَكانتَبعددَكدالمَموجدبَأيَمثبدتمَنحدو:َاشدتريتَك
ا. َبنَ لما
فعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبتاءَالةارنمَوالتاءَضميرَ اشتريت

 متصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.
 مةعونَب َمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. كتاباا
 حرفَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.َمراطةة بن
ا ورالمدددةَنصدددب َالةتحدددةََ(َمنصدددوبمااسدددمَمعطدددوفَرلددد َ)كتاباددد  لما

َالظا رو.
*َوتكددونَلالسددتدراكَإنَكانددتَبعدددَكددالمَمنةدديمَنحددو:َمدداَجدداءَالضدديفَبددنَ

َابن .
مددا:َنافيددةمَحددرفَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددرابمَ ماَجاء

 جاء:َفعنَمااَمبنيَرل َالةتال.
 فارنَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. الضيف
 لسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.راطةةَحرفَمبنيَرل َا بن
اسددمَمعطددوفَرلددد َ)الضدديف(َمرفددوعمَورالمدددةَرفعدد َالضدددمةَ ابن 

َالظا رومَوالااء:َضميرَمتصنَمبنيَفيَمحنَجرَمضافَإلي .
َ*َالحروفَالثالثة:َ

َ)المَلكنمَبن(َاشتركتَفيَكوناا:
 راطةة.َ–أَ
(َبعددَأنااَتةيدَردَالسامعَرنَالخط َفيَالحكمَإل َالصدوابمَلكدنَ)الَ–بَ

َاإليجابمَو)لكنمَوبن(َبعدَالنةي.
و وَصرفَالحكمَرماَ بلااَلماَبعد امَنحو:َجاءََم)بن(:َت تيَلإلضرابََ

َألنَالذيَجاءَليرَزيداامَولكنَثبتَليَأن َرمرو.َ؛زيدَبنَرمرو
َ انَابنَمالكَََ

 َوأَْوِل لَِكوووووْن  َْفيًوووووا اْو  َْهيًووووووا )َواَل 
 

  1)اتًوووووا تَوووووالَ  ِووووَداًء اْو أَْموووووًرا أَِو اثْبَ  

 
 َوبَووووْل َكووووـ لَِكووووْن بَْعووووَد َمْصووووُحوبَْيَها

 
 َكوووـ لَوووْم أَُكوووْن  ِووون َمْربَوووع  بَوووْل تَْيَهوووا 

 
لِ   َواْ ِقوووووْل بَِهوووووا ِللثكوووووا ِن ُحْكوووووَم األَوك

 
  2)َخبَِر الُمثْبَِ  َواأْلَْمِر الَجِلونل ِن ا 

 
َمسألة:

َالةرقَبينَ)بن(َو)لكن(َو)ال(.
 فراد.لقصرَالقلبمَو صرَاإل ال

َلقصرَالقلبَفقط. بنَولكن

                                                 
 َإشداروَإلد َشدرطَ:َلكنمَو وَأنَيسبقااَنةيمَأوَناي.َوفيـفيَالبيتَإشاروَإل َشرطَالعطفَب( 1)

 )ال(مَو وَمجيهااَبعدَالنداءمَنحو:َياَزيدَالَرمرومَوبعدَاألمرمَوبعدَاإلثبات.َـالعطفَب
:َ)لكن(َيعطدفَباداَفديَالنةديَوالناديمَوتكدونَمثدنَـفيَالبيتَاألونَإشاروَإل َشرطَأنَ)بن(َك( 2)

زيددَبدنَرمدرومَوفديَ)لكن(َفيَأنااَتقررَحكمَماَ بلاامَوتثبتَنقيض َلماَبعدد امَنحدو:َمداَ دامَ
البيتَالثانيَإشاروَإل َأنَ)بن(َيعطفَبااَالخبرَالمثبتمَفتةيدَاإلضرابَرنَاألونمَنحدو:َ دامَ

 زيدَبنَرمرو.
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مثان:َإذاَ لت:َجاءَزيدَالَرمدرومَفدإذاَكدانَالسدامعَيعتقددَأنَالدذيَجداءَ •
ألنددكَ لبددتَرليدد َمدداَكددانَيعتقدددهمََ؛)رمددرو(َفددـ:َ)ال(َ ندداَلقصددرَالقلددب

ف نددتَ لبددتَرليدد َ ددذاََمفالسددامعَكددانَيعتقدددَأنَالددذيَجدداءَرمددروَالَزيددد
َاالرتقاد.

اَجداءاَمعاداَف ندتَمثانَ صرَاإلفراد:َإذاَكا • نَالسامعَيعتقدَأنَزيدااَورمرا
ألندكَ ددَأفدردتَزيددااََ؛تقون:َجاءَزيدَالَرمرومَفاذاَيسم َ صدرَإفدراد

 بالمجيءَونةيتَالمجيءَرنَرمرومَوكانَالسامعَيعتقدَأناماَجاءاَمعاا.
أماَ)بن(َو)لكن(َفالَت تيانَإالَلقصددَالقلدبَفقدط.َمثدان:َمداَجداءَزيددَبدنَ •

َزيدَلكنَرمرو.رمرومَوماَجاءَ
 الخالصة:

َرطفَالنس :َ وَالتابعَالمتوسطَبين َوبينَمتبور َأحدَحروفَالعطف.
مَبن. َ*َحروفَالعطفَ ي:َالواومَالةاءمَث م مَحت مَأومَأممَالمَلكن 

َوحروفَالعطفَ سمان:
َ سمَيعطفَبالَشرطمَو سمَيعطفَبشرط.

َمَأومَأم(.القسمَالذيَيعطفَبالَشرطَ وَ)الواومَالةاءمَثممَحت َ–أَ
َالقسمَالذيَيعطفَبشرطَ وَ)بنمَالمَلكن(.َ–بَ

َوشروطَالعطفَبكنَمنَ)بنمَال(:
َ*َإفرادَمعطوفياما.

 *َأنَيسبقاَبإيجابَأوَأمر.
َ:َ)لكن(:وشروطَالعطفَبـ
َ*َإفرادَمعطوفياا.

َ*َأنَتسب َبنةيَأوَناي.
*َأالَتقتددرنَبددالواومَفددإنَكددانَالمعطددوفَبادداَجملددةَفادديَحددرفَابتددداءَالَ

 .(1)اطةةَرل َالصحيالر

                                                 
 .1/292انظرَمغنيَاللبيب:َ( 1)
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  1)البدل
 تعريف:

َ وَالتابعَالمقصودَبالحكمَبالَواسطة.

 شرح التعريف:
منَ ذاَالتعريفَيتضالَلناَالةرقَبدينَالبددنَوبقيدةَالتوابدعمَفالبددنَمقصدودَ

ألنَ ذهَالتوابدعََ؛بالحكمَبالَواسطةمَو ذاَخالفَالنعتَورطفَالبيانَوالتوكيد
َواسطةمَمخرجَلدـَ)رطدفَالنسد (َفادوَوإنَليستَمقصودوَبالحكممَو ولنا:َبال

َإالَأن َبواسطةَ يَحرفَالعطف.َمكانَمقصودااَبالحكم
*َوالبدددنَ ددوَالمقصددودَبددالحكمَبددالَواسددطةمَولدديرَالمبدددنَمندد َمقصددودااَ

ِ َعلَى ال كاِس ِح ُّ اْلبَْيِ  َمِن اْستََفاَع َِّلَْيِه َسبِيالً  ﴿:َتعال بالحكممَنحوَ ول َ ك ِِ َ ﴾ َو
ألنَالمقصدودَمدنَالحكدمَإنمداَ دوََ؛فـ:َ)مدن(َبددنَبعداَمدنَكدنَ[97رمران:َ] نَ

َ)منَاستطاعَالسبين(مَولمَيوجب َرل َالنارَكلام.
 قال ابن مالك: 

 التكوووووابُِع الَمْقُصووووووُد بِوووووالُحْكِم بِوووووالَ 
 

ى )بَوووووَداَل    َواِسوووووَفة  ُهوووووَو الُمَسووووومك
 

 أقسام البدل:
َالبدل المفاب : -1

َموالبدددنَالمطدداب َمأسددماءمَو ددي:َبدددنَالمطابقددةَولدد َفدديَكتددبَالنحددوَردددو
َويسم َبدنَالكنَمنَالكن.

َ*َو وَماَطاب َالمبدنَمن َفيَاللةظَوالمعن مَأوَفيَالمعن َدونَاللةظ.
وَراَف  ﴿:َتعدال مثانَالبددنَالمطداب َمدنَاللةدظَوالمعند َ دونَ ََ- اْهوِد َا الص ِ

.َفدددـ:َ)صدددراطَالدددذينَ[7َ-6َ]َالةاتحدددة:ََ﴾ لَوووْيِهمْ اْلُمْسوووتَِقيَم ِصوووَراَف الكوووِييَن أَْ عَْموووَ  عَ 
َأنعمت...(َ وَالبدنمَوالمبدنَمن :َالصراطمَو دَتطابقاَكماَتر َلةظااَومعن .

َولَقَوْد َتَْي َوا ُموَسوى  ﴿:َتعدال ومثانَالبدنَالمطاب َفيَالمعن َفقدطمَ دونَ َ
وفيَ ذهَاآليةَجداءَالبددن:ََ[35الةر ان:َ]َ﴾ اْلِكتَاَب َوَجعَْل َا َمعَهُ أََخامُ َهاُروَن َوِ يًرا

َفيَالمعن مَولكن َمخالفَل َفيَاللةظ.َ–أخاهََ– ارونَمطابقااَللمبدنَمن َ
َوتقون:َرأيتَالجنديَرليًّاَيحمنَالسال .

فعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبتاءَالةارنمَوالتداءَضدميرَ رأيت
 متصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.

 ونَب َمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.مةع الجندي
َبدنَمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. رليًّا
 بدل الج ء من كل: -2

اَبدنَبعاَمنَكن. َو ذاَالنوعَكثيرَفيَالكالممَويسم َأيضا
                                                 

إنامَيطلقونَرلي َالتبيين.َو دانََ:التعبيرَبالبدنَ وَتعبيرَالبصريينمَو انَاألخةشَرنَالكوفيين( 1)
 .2/125ير.َانظر:َ معَالاوامع:َابنَكيسان:َالتكر
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اَحقيقيًّدداَمددنَالمبدددنَمندد مَسددواءَأكددانَ ددذاَ وضددابط :َأنَيكددونَالبدددنَجددزءا
لاامَأمَأصدغرَمنادامَوذلدكَمثدن:َأكلدتَالرغيدفََاالجزءَأكبرَاألجزاءَأمَمساوياَ

 ثلث َأوَنصة َأوَثلثي .
فعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبتاءَالةاردنمَوالتداءَضدميرَ أكلت

 متصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.
 ورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو.َممةعونَب َمنصوب الرغيف
و دوََملةتحدةَالظدا روورالمةَنصب َاَمبدنَبعاَمنَكنَمنصوب ثلث َ

َمضافمَوالااء:َضميرَمبنيَفيَمحنَجرَمضافَإلي .

اَمددناممَوارتددد َالددرجالنَأحددد ما.َوخلدد َ َ • َكثيددرا ل ددك  َأ   ونحددو:َرأيددت 
َمنَ ا(َبدالا الزرافةَيديااَأطونَمنَرجلياا.َفةيَالجملةَاألول َتر َ)كثيرا

َمددنَ)الددرجالن(َوفدديَ الثالثددةَ)أ لددك(َوتددر َفدديَالثانيددةَ)أحددد ما(َبدددالا
َمنَالزرافدة اَحقيقيًّداَمدنَالمبددنََم)يدياا(َجاءتَبدالا وكدنَبددنَيعددَجدزءا

َفاوَبعاَمن َرل َسبينَالحقيقةَالَالمجاز.َممن 
اَيعدودَإلد َ • وفيَ ذهَالصوروَيالحظَأنَفيَبدنَ)بعداَمدنَكدن(َضدميرا

المبدددنَمندد مَو دددَيكددونَالضددميرَفدديَلةددظَمتعلدد َبالبدددنَكمدداَفدديَالجملددةَ
اَمناممَويسم َ ذاَالضميرَرابطاامَو دوَغالدبَاألول :َرأيتَأ  لكَكثيرا

فدديَ ددذهَالصددوروَمددنَأسدداليبَالبدددنمَوالَبدددَأنَيكددونَالضددميرَمطابقادداَ
 للمبدنَفيَاإلفرادَوالتثنيةمَوالجمعمَوالتذكيرَوالت نيث.

 بدل االشتمال: -3
َبطريدد َاإلجمددانمَ و ددوَيدددنَرلدد َشدديءَيشددتمنَراملدد َرلدد َمعندداهَاشددتماالا

َ.(1)يَزيدَرلم نحو:َأرجبن
أرجب:َفعنَمااَمبنيَرل َالةتالمَوالنونَللو ايدةَحدرفَمبنديَ أرجبني

رل َالكسرَالَمحنَل َمنَاإلردرابمَواليداء:َضدميرَمبنديَرلد َ
 .السكونَفيَمحنَنصبَمةعونَب 

 فارنَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. زيد
و دددوََمورالمدددةَرفعددد َالضدددمةَالظدددا روَمبددددنَاشدددتمانَمرفدددوع رلم 

َمضافمَوالااء:َضميرَمتصنَمبنيَفيَمحنَجرَمضافَإلي .
داََ؛و ذاَالنوعَيختلفَرنَبدنَالجدزءَمدنَكدن ألنَالبددنَفيد َالَيؤلدفَبعضا

منَالمبدنَمن مَولكن َمماَيشتمنَرلي َمنَصةاتَأوَأحدداثَأوَمداَشداكنَذلدكمَ
اَمدنَأبديمَفدالَ ت مدنَ دذهَالعبدارو:َورثدتَأبديَمالد َوأخال د مَفالمدانَلديرَجدزءا

كونَمنَجسددهمَولكدنَأبديَيملدكَالمدانمَفادوَمداَيشدتمنَرليد مَومدنَ دذاَ ولد َي
َ.[217]البقرو:ََ ﴾ يَْسأَلُو ََك َعِن الشكْهِر اْلَحَراِم قِتَال   ِيهِ  ﴿:َتعال 

فالقتان:َبدنَمنَالشارمَوالشارَيشتمنَرليد مَفالشدارَالحدرامَمشدتمنَرلد َ
َالقتان.

                                                 
  .3/402ينظر:َأوضالَالمسالك:َ( 1)



ََ (331) 

َرلد َالبددنمَبدنَالرل َأن َالَيكةيَأنَيكونَالمبدنَمن َ بددَمدنَأنََمشتمالا
َأنَتقدون:َأسدرجتَربددَ َيصالَالكالمَبذكرَالمبدنَمن َوحدهمَفالَيجدوزَمدثالاَ

ألنَالمبدنَمن َالَيصالَأنَيسرجمَولكن َيجدوزَأنَيقدان:َسدرقَربددَ ََ؛فرس 
َثوب مَلجواز:َسرقَربدَ .

اإلفرادَوالتثنيدةَ*َوالَبدَفيَبدنَاالشتمانَمنَضميرَيطاب َالمبدنَمن َفيَ
اَكمدداَفدديَاألمثلددةَ والجمددعَوالتددذكيرَوالت نيددثمَو ددذاَالضددميرَ دددَيكددونَمددذكورا

اَكمدداَفدديَ ددونَ ََمالسددابقة قُتِووَل أَْصووَحاُب اأْلُْخووُدوِد ال كوواِر َياِ   ﴿َ:َتعددال أوَمقدددرا
َمَوالتقدير:َالنارَفي مَفحذفَالضميرَالرابط.[5ََ-4َ]َالبروج:ََ ﴾ اْلَوقُودِ 
َدل المباين للمبدل م ه:الب -4

و وَنوعَمنَأساليبَالبدنَيتغدايرَفيد َطرفداَاإلبددانمَويصددرَردنَحداالتَ
نةسيةَنحو:َالساومَأوَالغةلةمَأوَتغييرَالرأيمَو ددَيكدونَزلدةَلسدانَو دوَنةسد َ

َثالثةَأنواع:
ألن َبدنَرنَاللةظَالدذيَ دوَغلدطَالََ؛أي:َبدنَسبب َالغلط:  1)بدل الغلف -أ

َأن َنةس َغلط.
َو وَماَلمَيكنَمقصودااَالبتةمَولكنَسب َإلي َاللسانَغلطاا.

َالوليدَمصرَالشام. بن و وَماَصدرَرنَزلةَلسانمَمثنَ ولك:َفتالَخالد
فقدددَسددب َلسددانكَذ نددكَفددذكرتَمصددرمَثددمَصددححتَالخطدد َاللسددانيَفقلددت:َ
الشاممَومنَذلكَ ولك:َيعتمدَالمصريونَرل َمياهَالةراتَالنينمَونحو:َاستخدمَ

ي ل ةَفيَمعركةَاليرموكَالقادسية.ال ة َ َالة  ر  َر 
 فعنَمااَمبنيَرل َالةتال. استخدم
رَ   فارنَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. الة ر 
 مةعونَب َمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. الةيلة

فددددددددددددددديَ
 معركة

في:َحرفَجرمَمعركة:َاسمَمجرورَبعددَ)فدي(َورالمدةَجدرهَالكسدروَ
 الظا رو.

 مضافَإلي َمجرورَورالمةَالجرَالكسروَالظا رو. اليرموك
َبدنَغلطَمجرورَورالمةَالجرَالكسروَالظا رو. القادسيةَ

 بدل ال سيان: -ب
و ذاَالنوعَيصدرَرنَالساومَأوَالغةلةَفديَالجندانمَفبعددَأنَيطلد َالمدتكلمَ
الددرأيَتنب دد َإلدد َحقيقددةَفيددذكر امَمثددنَ ولددك:َأ مددتَ ندداَسددنتينمَثددالثَسددنواتمَ

َ:َأخذتَ ذاَالكتابَمنَمكتبةَأبيَرمي.ونحو
وأ دامََيفةيَالمثانَاألون:َذكدرَالمدتكلمَأند َأ دامَسدنتينمَثدمَتبدينَلد َأند َنسد

ثالثاامَفعدنَإل َالثالثمَوكذاَفيَالمثانَالثاني:َذكرَالمتكلمَأن َأخدذَالكتدابَمدنَ
َمكتبةَأبي مَولكن َتبينَأن َنسيَفذكرَأن َأخذَالكتابَمنَمكتبةَرم .

                                                 
ذكرَابنَ شامَفيَكتاب َأوضالَالمسالكَأنَبدنَالغلط؛َأيَبدنَرنَاللةدظَالدذيَ دوَغلدطمَالَأنَ( 1)

 .1/489البدنَنةس َ وَالغلطمَكماَ دَيتو م.َانظر:َأوضالَالمسالك:َ



ََ (332) 

رقَبينَبدنَالغلطَوبدنَالنسديانَأنَبددنَالنسديانَيكدونَمدنَالعقدنَأوَ*َوالة
َالغةلةمَوبدنَالغلطَيكونَمنَاللسان.

 بدل اإلضراب: -جـ 
و وَماَيصددرَردنَتغييدرَالدرأيَوالتوجد َإلد َرأيَ خدرمَكد نَتقدون:َ دذاَ
معجمَرظيمَموسورةمَفبعدَأنَ لتَ)معجم(َغيرتَرأيكَألنكَوجدتَ)المعجم(َ

عبيرَرماَفديَنةسدكَمدنَإكبدارَلد مَف ضدربتَوتوجادتَإلد َمعند َالَيةيَفيَالت
َ.(1)أوسعمَفذكرتَأن َموسورة

 اسمَإشاروَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَمبتدأ.  ذا
 خبرَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. معجم
 نعتَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. رظيم

َرو.بدنَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا  موسورة
 ملحوظة:

. َإذاَجاءَبعدَاسمَاإلشاروَاسمَمبدوءَباأللفَوالالمَأرربَبدالا
َ انَابنَمالك:

 لْ مِ تَ ْشوووا يَ َمووواْو ا ًضوووعْ بَ  وْ ا أَ قًوووابِ فَ مُ 
 

  2)لْ بَووووبِ  وف  ُفووووعْ مَ كَ  وْ أَ  ىفَوووولْ يُ  هِ ْيوووولَ عَ  
 

ا دً ْصوووووقَ  نْ َِّ   ُ اْعووووو ابِ رَ ْضووووواِل ا لَ يَ وَ 
 بْ حِ َصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

 بْ لِ ُسووووووو هِ بِووووووو فْ لَوووووووغَ  د  ْصوووووووقَ  ونَ دُ وَ  
 

 ادَ يَووووالْ  هُ ْلووووب ِ قَ ا، وَ دً اِلوووو  خَ مُ رْ ) ُ  ـَكوووو
 

  3)ىدَ  ُموووالً بْ  َووو يْ ُخووو، وَ هُ قكوووحَ  هُ ْ ووورِ اعْ وَ  
 

 

                                                 
 .2/694ينظر:َالنحوَالميسر:َ( 1)
إشاروَإل َأندواعَالبددنمَو دوَبددنَالمطداب مَوبددنَالدبعاَمدنَكدنمَوبددنَاالشدتمانمَفيَالبيتَ( 2)

 )بن(.َـأوَكمعطوفَبَ:والبدنَالمباينَللمبدنَمن مَو وَالمرادَبقول 
َفيَالبيتينَإشاروَإل َأ سامَالبدنَالمباينمَو وَرل َ سمين:( 3)

َاء.دَ يسم َالب َوابمَ:َماَيقصدَمتبور َكماَيقصدَ ومَو وَماَيسم َببدنَاإلضرأحدهما
:َماَالَيقصدَمتبور مَبنَيكونَالمقصودَالبددنَفقدطمَوإنمداَغلدطَالمدتكلمَفدذكرَالمبددنَمند مَوالثا ن

 ويسم َبدنَالغلطَوالنسيان.



ََ (333) 

 الخالصة:
َ:َ وَالتابعَالمقصودَبالحكمَبالَواسطة.البدل
َو ي:ََم:َللبدنَأ سامهأقسامَ
البدنَالمطاب :َو وَماَطاب َالمبددنَمند َفديَاللةدظَوالمعند َأوَالمعند َ -1
َفقط.

اَحقيقيًّاَمنَالمبدنَمن .بدنَجز -2  ءَمنَكن:َو وَماَكانَفي َالمبدنَجزءا
َبطريد َ -3 بدنَاشتمان:َو وَبددنَشديءَيشدتمنَراملد َرلد َمعنداهَاشدتماالا

 اإلجمان.
البدنَالمباين:َو وَماَيصدرَردنَحداالتَنةسديةَنحدو:َالسداومَأوَالغةلدةَ -4

 ول َأنواع:
َب َإلي َاللسانَغلطاا.بدنَالغلط:َو وَماَلمَيكنَمقصودااَالبتةمَولكنَسَ–أَ
َبدنَالنسيان:َو وَماَيصدرَرنَالساوَأوَالغةلة.َ–بَ
بددنَاإلضدراب:َو دوَمداَيصددرَردنَتغييدرَالدرأيَوالتوجد َإلد َرأيََ-جـَ
َ خر.

يبدددنَالظددا رَمددنَالظددا رمَوالَيبدددنَالمضددمرَمددنَالمضددمرمَوالَيبدددنَ •
َمضمرَمنَظا ر.

نحددو:َأ بلددتَيصددالَإبدددانَالظددا رَمددنَضددميرَالغاهددبَبدددنَكددنَمددنَكددنمَ •
الدراسددةَفدد  بلواَالطددالبَفدديَسددرورمَأوَبدددنَبعددا:َانتظددرتَالطددالبَ
الخمسددةَفدد  بلواَأربعددةَمددناممَأوَبدددنَاشددتمانمَنحددو:َانتظددرتَالحجدداجَ

َف  بلواَحقاهبام.
وإنَكانَضميرَالحاضرَجازَالبدنَمن َبشرطَأنَيكونَبددنَبعدامَنحدو:َ

ددكمَأوَبدددنَكددنَمةيدددااَن ددت َبَ جَ يَوجاددكمَأوَبدددنَاشددتمانمَنحددو:َأرَ ن ددت َبَ جَ رَ أ َ يَكالم 
ِل َا َوَِخِر َا ﴿  لإلحاطةمَنحوَ ول َتعال :  .(1)[114]الماهدو:ََ ﴾ تَُكوُن لَ َا ِعيًدا أِلَوك

*َ*َ*َ
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ََ (334) 

 باب العدد 
ويةَلبدابَالعدددَوجددناَالبحدثَفياداَيتنداونَالنقداطَإذاَنظرناَفيَاألحكامَالنحَ 

َالتالية:
َأوَالتركيبَأوَاإلضافة.ألةاظَالعددَمنَحيثَاإلفرادَََ–أَ
َرال ةَالعددَبالمعدودمَوإلحاقَتاءَالت نيثَب .َ-بَ
َتمييزَالعدد.َ-جـَ

 أواًل: ألفاظ العدد من حيث اإل راد أو التركيب أو اإلضا ة:
َينقسمَالعددَإل َأ سامَثالثةَ ي:َ

و ديَرشدرونمَثالثدون...ََم:َو وَمداَدنَرلد َألةداظَالعقدودالعدد المفردَ-أ
َإل َتسعين.
:َو وَرباروَرنَتركيبَالعشروَمعَماَدونااَإل َالواحدمَالعدد المركبَ-ب

َنحو:َأحدَرشرمَاثناَرشرمَإل َتسعةَرشر.
و دوَالعدددََم:َو وَنوران:َأحد ما:َماَيضافَإل َجمدعالعدد المضافَ-جـ

من:َالثالثةَإل َالعشرومَمثن:َدروتَثالثةَرجانمَوالثاني:َماَيضافَإل َمةردَ
َوتثنيتاماَمثن:َ)ماهتاَنا ةمَألفَرجن(َألةاَجني .و وَماهةَوألفَ

*َو ندداكَالعددددَالمعطددوفمَو ددوَأنَيددذكرَالنيددفَ بددنَالعددددَالمةددردمَنحددو:َ
َواحدَورشرينمَإل َتسعةَوتسعين.

 ثا يًا: كيفية َّلحاق عالمة التأ يث )التاء  بالعدد وعالقة يلك بالمعدود:
 العددان )واحد واث ان : -1

لمددذكرمَويؤنثددانَمددعَالمؤنددثمَتقددون:َواحدددمَاثنددانَمددعَفإنامدداَيددذكرانَمددعَا
َالمذكرمَوواحدوَواثنتانَمعَالمؤنث.

 العدد من الثالثة َّلى العشرة وما بي هما: -2
امَوالَتلحقامداَالتداءَإنَكدانَ تلحقاماَرالمدةَالت نيدثَإنَكدانَالمعددودَمدذكرا

. َطالباتت طالبمَورأيتَأربع  َالمعدودَمؤنثاامَتقون:َحضرَثالثةَ 
 العدد المركب:َ-3

و وَكماَذكرناَتركيبَالعشروَمدعَمداَدوناداَمدنَاألرددادَإلد َالواحددمَفةديَ
امَأوَت نيثاامَوأماَالثالثدةَإلد َالتسدعةَ  ذهَالحالةَفإنَالعشروَتواف َالمعدودَتذكيرا
اَوت نيثادامَوالواحددَواالثندانَيوافقدانَالمعددودمَتقدون:َ فإنااَتخالفَالمعدودَتدذكيرا

بااَوإحد َرشروَامرأومَفكدنَمدنَكلمدةَ)أحدد(َو)رشدر(َفديَرأيتَأحدَرشرَطال
المثددانَاألونَ دددَوافقددتَالمعدددودَفدديَالتددذكيرَفلددمَتلحقامدداَ)التدداء(مَوفدديَالمثددانَ

)إحدد (َجداءتَمؤنثدةمَوكدذاَكلمدةََالثاني:َإحد َرشروَامرأومَنالحدظَأنَكلمدة
َ)رشرو(َألنَالمعدودَباماَمؤنث.َ

.َويالحددظَفدديَتقددون:َحضددرَثالثددةَرشددرَطالباددامَورأيددتَ تسددعةَرشددرَرجددالا
َمددنَ)ثالثددةَوتسددعة(َألحقددتَبامدداَرالمددةَالت نيددث ألنََ؛ ددذينَالمثددالينَأنَكددالًّ

َالمعدودَباماَمذكر.َأماَ)رشر(َفايَتواف َالمعدودَفجاءتَمذكروَمعَالمذكر.
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تقون:َحضرتَثالثَرشروَطالبةمَورأيتَسبعَرشروَامرأو.َفكنَمنَكلمةَ
لمؤنددث.َأمدداَكلمددةَ)رشددرو(َفقدددَالتزمددتَ)ثددالثمَوسددبع(َجدداءتَمددذكروَمددعَا

َالمطابقة.
 وهن من عشرين َّلى تسعين: ،ألفاظ العقود -4

ددنَمعاملددةَجمددعَ مددذكرَالسددالممَوالَشدد نَلادداَبالمعدددودَالو ددذهَاأللةدداظَت ع ام 
انَمدعَ اَكانَأمَمؤنثاا.َأماَالنيفَ بلااَفي خذَحكمد .َفالواحددَواالثندانَي دذ ك ر  مذكرا

مؤنثمَوالثالثةَإل َالتسعةَتدذكرَمدعَالمؤندثمَوتؤندثَمدعَالمذكرَويؤنثانَمعَال
اَوت نيثاا.َ؛المذكر َأيَتخالفَالمعدودَتذكيرا

:َمدددررتَبثمدددانينَطالبادددامَوحضدددرَواحددددَوثالثدددونَطالبادددامَوإحدددد َأمثلوووة
مَوخمرَوثالثينَامرأو.  وخمسونَطالبةمَوخطبتَفيَثالثةَورشرينَرجالا

 الما ة واأللف: -5
العددددَمددنَ)الثالثددةَإلدد َالتسددعة(مَفإنمدداَيكددونَبلةددظََالماهددةَإذاَأضدديفَإلياددا

َفديَثالثماهدةَطالدبَوثالثماهدةَ در  واحدمَوالَتلحقد َالتداءمَتقدون:َحاضدرَالمحاض 
َطالبة.
ا9َم8َم7َم6َم5َم4َم3َ*َأماَمعَاآلالفَفالعددَ)ََ (َجارَرل َالقيارَتذكيرا

طالبددةَوت نيثاددامَتقددون:َرأيددتَخمسددةَ الفَحددافظَللقددر نمَورأيددتَثمددانَ الفَ
َمجتادو.

 ثالثًا: تميي  العدد:
األردددادَمددنَثالثددةَإلدد َرشددروَومدداَبينامدداَتضددافَإلدد َتمييز دداَالجمددعمََ-أ

َنقون:َرنديَثالثةَرجانَوأربعةَنسوو.
 قال ابن مالك:

 ثاََلثَووووووووةْ بِالتكوووووووواِء قُووووووووْل ِلْلعََشووووووووَرمْ 
 

  ِوووووون َعوووووود ِ َمووووووا ََحوووووواُدمُ ُمووووووَيككَرمْ  
 

ْد َوالُمَمي ِوووو وووود ِ َجوووور ِ  َ  اْجووووُررِ  ِوووون الض ِ
 

َ(1)َجْمعًووووا بِلَْفووووِظ قِلكووووة   ِوووون اأْلَْكثَوووورِ  

َ
منَالعددَالمضافَماَالَيضافَإالَإل َمةرد:َأيَيكونَتمييدزهَمةدرداامََ-ب

َو وَماهةَوألفَوتثنيتامامَنحو:َماهتاَدر ممَوألةاَدر م.
العددددَالمةددرد:َيكددونَتمييددزهَمةددردااَمنصددوباامَنحددو:َحضددرَرشددرونَََ-جددـ
َطالباا.
 فعنَمااَمبنيَرل َالةتال. حضر
ألندد َملحدد َبجمددعَالمددذكرََ؛فاردنَمرفددوعمَورالمددةَرفعدد َالدواو رشرون

 السالم.
َتمييزَمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. طالباا

                                                 
ويؤندثَمدعَالمدذكرمَويشديرَرَمدعَالمؤندثَكَ ذ َيشيرَابنَمالكَإل َأنَالعددَمنَثالثةَإل َرشروَي د( 1)

إشاروَإل َأنَالمعدودَإذاَكانَجمعََ:اَبلةظَ لةإل َأن َيضافَإل َجمعَالتمييزمَوفيَ ول :َجمعاَ
  لةَوجمعَكثروَفالَيضافَإالَإل َجمعَالقلة.
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.َ-د َالعددَالمركب:َيكونَتمييزهَمةردااَمنصوباامَنحو:َأحدَرشرَرجالا
 قال ابن مالك:

 اي َ عِ ْسوووووووووولت ِ لِ  ينَ رِ ْشووووووووووعِ الْ   ِ ي ِوووووووووومَ وَ 
 

َ ، َكووووووووووود  اِحووووووووووووَ بِ    اي َوووووووووووحِ  ينَ عِ بَ رْ أ
 

 اَموووووووو لِ ثْوووووووومِ ا بِ بًووووووووكك رَ وا مُ  ُ يكوووووووومَ وَ 
 

 امَ هُ يَ ْ و ِ َسووووووووو َ  ونَ رُ ـْشوووووووووعِ   َ ي ِووووووووومُ  
 

 َّعراب العدد وب اؤم:
:َأحدددَرشددرمَوثالثددةَرشددرَإلدد َتسددعةَرشددرَمبنيددةَرلدد َفددتالَاألعوودادَ-1

َالجزأينَوتكونَفيَمحن:
.ر ع*َ َ:َمثن:َجاءَأحدَرشرَرجالا
 ااَمبنيَرل َالةتال.فعنَم جاء

 رددَمبنيَرل َفتالَالجزأينَفيَمحنَرفعَفارن. أحدَرشر
َتمييزَمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. رجالاَ
َمثن:َرأيتَخمسةَرشرَطالباا.َأو  صب:*ََََ
فعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبتاءَالةاردنمَوتداءَالةاردنَ رأيت

 ضميرَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.
خمسددددددددددةَ

 رشر
 رددَمبنيَرل َفتالَالجزأينَفيَمحنَنصبَمةعونَب .

َتمييزَمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. طالباا
ونحو:َإنَفيَكتيبةَابنَزيادَأحدَرشرَمجا داامَفـ:َ)أحدَرشدر(َردددَمبنديَ

َرل َفتالَالجزأينَفيَمحنَنصبَاسمَإن.
ا ددداامَفددـَ)أحدددَنحددو:َتتكددونَكتيبددةَابددنَزيددادَمددنَأحدددَرشددرَمجَأو جوور:*ََ

رشددر(َرددددَمبندديَرلدد َفددتالَالجددزأينَفدديَمحددنَجددرَبددالحرفمَونحددو:َيشددتمنَ
ا. َاألسبورانَرل َأربعةَرشرَيوما

 قال ابن مالك:

 رْ ـَوأََحوووووووَد اْيُكوووووووْر َوِصووووووولَْ هُ بِعََشووووووو
 

  1)ُمَرككبًوووووا قَاِصوووووَد َمْعوووووُدود  َيَكووووورْ  

 
 َرمْ ـَوقُوووْل لَوووَدى التكأْ ِيوووِث َِّْحوووَدى َعَشووو

 
وينُ     2)َرمْ ـ  ِيَهوا َعوْن تَِمويم  َكْسووَوالش ِ

 
 َوِلثاََلثَووووووووووووووة  َوتِْسووووووووووووووعَة  َوَمووووووووووووووا

 
َما  بَوووووووا َموووووووا قُوووووووود ِ  بَْي َُهَموووووووا َِّْن ُرك ِ

َ

                                                 
فيَالبيتَإشاروَإلد َالعدددَالمركدبَو دو:َتركيدبَالعشدروَمدعَمداَدوناداَمدنَاألرددادمَوفيد َإشداروَإلد َ( 1)

امَوت نيددثَالثالثددةَإلدد َالتسددعةَمددعَالمددذكرمَحدددَرشددرمَواالثندديَرشددرَللمعدددودَإنَكددانَمددذكرَاموافقددةَاأل
 وموافقةَالعشروَلماَبعد ا.

لمعددودَالمؤندثمَلفيَالبيتَالثانيَوالذيَيلي َإشاروَإل َموافقةَاإلحد َرشرومَواالثنتديَرشدروَ( 2)
 إل َاللغاتَالواردوَفيَالعشرو.وردمَالمطابقةَفيَالثالثةَوماَبعد اَإل َالتسعةمَوفي َإشاروَ
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:َاثناَرشرمَواثنتاَرشرومَيعربَالجزءَاألونَمنامامَو وَ)اثنامَالعددانَ-2
امَوي ب ن د َالثدانيَم نامداَواثنتا(َإررابَالمثن مَباأللفَرفعادامَوباليداءَنصدبااَوجدرًّ

َو وَ)رشرمَأوَََََََرشرو(َرل َالةتال.
ا.مثال الر ع*َ َ:َالسنةَاثناَرشرَشارا
 مبتدأَمرفوعَورالمةَالرفعَالضمةَالظا رو. السنة

ألندد َملحدد َبددالمثن مََ؛اثنددا:َخبددرَمرفددوعَورالمددةَرفعدد َاأللددف اثناَرشرَ
ورشر:َردددَمبنديَرلد َالةدتالَلتركيبد َمدعَ)اثندا(َالَمحدنَلد َمدنَ

َاإلرراب.
ا.مثال ال صب*  َ:َإنَفيَالسنةَاثنيَرشرَشارا
 حرفَتوكيدَونصبمَمبنيَرل َالةتالَالَمحنَل َمنَاإلرراب. إن

رومَـفددي:َحددرفَجددرمَالسددنة:َاسددمَمجددرورمَورالمددةَالجددرَالكسدد فيَالسنة
 والجارَوالمجرورَمتعل َبمحذوفَخبرَإن.

َاثني
 رشر

ددَرشددر:َرددَمألندد َملحدد َبددالمثن َ؛اثنددي:َاسددمَإنَمنصددوبَباليدداء
 مبنيَرل َالةتالَلتركيب َمعَاثنيَالَمحنَل َمنَاإلرراب.

اَ َتمييزَمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. شارا
ا.مثال الجر*َ َ:َتشتمنَالسنةَرل َاثنيَرشرَشارا
 فعنَمضارعَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. تشتمن

 فارنَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. السنة

 مبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب.ََحرفَجرم رل 

اثنددددددددددديَ
 رشر

ألند َملحد َبدالمثن مَرشدر:َردددَمبنديََ؛اثني:َردددَمجدرورَباليداء
 رل َالةتالَلتركيب َمعَ)اثني(َالَمحنَل َمنَاإلرراب.

ا َتمييزَمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. شارا

لكتددابَرلدد َوتقددون:َفدديَالكتددابَاثنتدداَرشددروَصددوروَتوضدديحيةمَويشددتمنَا
َاثنتيَرشروَصوروَتوضيحية.

 قال ابن مالك:
ْ ووعِ َواْر َووْع بِوواأْلَِلفْ   َواْليَووا ِلغَْيووِر الرك

 
  1)َواْلفَوووتُْح  ِووون ُجوووْ أَْي ِسوووَواُهَما أُِلوووفْ  

َ
سدواءَأكاندتَمةدردومَأمَمعطوفدةمََماألردادَفيَغيرَماَتقدم:َ يَمعربدةَ-3

َومضارةاتَكنَمناما.َواأللفَةأمَكانتَمنَألةاظَالعقودمَأوَالماه

                                                 
 َرل َالةتالمَويسدتثن َن بَ فيَالبيتَإشاروَإل َأنَاألردادَالمركبةَكلااَمبنية:َالصدرَوالعجزمَوت َ( 1)

امَوأمداَاَوجدرًَّاَوباليداءَنصدباَاثنتاَرشرومَفإنَصدر ماَيعربَبداأللفَرفعادوَماثناَرشرمنَذلك:َ
  َرل َالةتال.ن بَ رجز اَفي َ
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امَنحوَ ونَالشارر: َونقون:َزارَالمعراَأربعماهةَوخمسونَزاهرا
دددشَ  َي ع  دددن  م  ي ددداو َو  َال ح  دددال يف  َت ك  ت  ددده م  َس 

َ
دددد  مَ َ َي س  َأ ب دددداَل ددددك  َال  الا ددددو  َح  ددددان ين  َث م 

َ
*َ*َ*َ

 تعريف العدد وت كيرم
(َويعدرفَباداَاَبدـ:َ)أني تيَالعددَنكروَكماَفيَاألمثلةَالسابقةمَوي تيَمعرفاد

َرل َالنحوَالتالي:َ
إذاَكانَالعدددَمركباداَدخلدتَ)الدـ(َرلد َالجدزءَاألونَمند مَمثدن:َفصدونََ-1

َالمدرسةَالخمسةَرشرَمكتملةَالعدد.
وإذاَكانَالعددَمضدافااَدخلدتَ)الدـ(َرلد َالمضدافَإليد مَمثدن:َظةدرَفديََ-2

َمسابقةَالشعرَثالثةَالشعراءَاألواهنمَوجاءَخمسةَالطالب.
َكماَفيَ ونَأبيَتمام:َمتعريفَالمضافَوالمضافَإلي َ*َويجوز

ع دةٌَ م  دا  َال  م  ر 
َاأل   َف ديَش دا ب  ل م  ال ع  َو 

َ
َالشُّدا بَ َ َف يَالس دب ع ة  يسينَال  م  َالخ  َب ي ن 

َ
إذاَكددانَالعددددَمعطوفادداَدخلددتَ)الددـ(َرلدد َالمعطددوفَوالمعطددوفَرليدد مََ-3

.مثن:َاشتركَفيَمسابقةَالجريَالخمسةَوالعشرونَر دَ  َاءا
َالعشددرونََ-4 ي ددت  إذاَكددانَالعددددَمددنَألةدداظَالعقددودَرددرفَالعددددمَمثددن:َأ ل ق 

َمحاضروَالمعدوَللبرنامجَالثقافي.
َإذاَكانَالعددَمةردااَفيكونَتعرية َكماَيلي:َ-5
َبإدخانَ)الـ(َرل َالعددَوحدهمَتقونَفيَرشروَدرا م:َالعشروَدرا م.َ-أَ
َنَفيَرشروَدرا م:َرشروَالدرا م.أوَبإدخانَ)الـ(َرل َالمعدودمَتقوَ-بَ
َ.(1)أوَبإدخانَ)الـ(َرل َالعددَوالمعدودَمعاامَمثن:َالعشروَالدرا مَ-جـَ

*َ*َ*َ

 صوغ العدد على و ن  اعل
يصدداغَمددنَاألردددادَوصددفَرلدد َوزنَفارددنَللداللددةَرلدد َالترتيددبمَتقددون:َ

تقددون:َالثددانيمَوالثانيددةمَوالثالددثمَوالثالثددةمَو كددذاَإلدد َالعاشددرمَوالعاشددرومَو
رمَوالتاسددعةَرشددرومَوتقددون:َـروَإلدد َالتاسدعَرشددـرمَوالحاديددةَرشددـالحداديَرشدد

الواحدَوالعشرونمَوالواحدوَوالعشرونمَو كذاَإلد َالتاسدعَوالتسدعينَوالتاسدعةَ
َوالتسعين.

 أحكام العدد المصوغ على و ن  اعل:
َللعددَالمصوغَرل َوزنَفارنَأحكاممَو ي:

تذكيرَوالت نيثَفديَجميدعَحاالتد َمةدرداامَأن َيطاب َالمعدودَمنَحيث:َالَ-1
أوَمركباامَأوَمعطوفااَرلي مَمثن:َالةصنَالرابدعَمدنَالةر دةَالرابعدةَمتقددمَرلد َ
غيرهمَونحو:َاشتركَفيَمجموعَالدرجاتَفديَاالمتحدانَالطالدبَالحداديَرشدرَ

                                                 
 .296أحمدَالخوصمَصَ(َ صةَاإلرراب:1َ)
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إلد َالمديندةَفديَالعدامَالثالدثََوالطالبةَالحاديةَرشرومَوتقون:َ اجرَالرسدونَ
َوتوفيَفيَالسنةَالثالثةَوالستين.َمنَمنَرمرهوالخمسي
(19ََ–11َأن َي ب ن  َرلد َفدتالَالجدزأينَفديَاألرددادَالمركبدةَكلاداَمدنَ)َ-2

َمددنَكددنَشددارمَونحددو:َفدديَالليلددةَ َرشددر  نحددو:َيسددتحبَالصددومَفدديَاليددومَالثالددث 
ا. منَكنَشارَيصيرَالقمرَبدرا رشروَ  َالرابعةَ 

 قال ابن مالك:
  ََموووا  َوووْوُق َِّلَوووىَوُصوووْ  ِموووَن اثْ َوووْيِن 

 
 َرة  َكفَاِعوووووووول  ِمووووووووْن  َعَووووووووالَ ـَعَشوووووووو 

 
 َواْختِْمووهُ  ِوون التكأْ ِيوووِث بِالتكووا َوَمتَوووى

 
  1)َيككوووْرَ   َووواْيُكْر  َووواِعاًل بِغَْيوووِر تَوووا 

 
 َوَِّْن تُوووِرْد بَْعوووَض الكوووِيي ِمْ وووهُ بُ ِووون

 
 تُِضوووووْف َِّلَْيوووووِه ِمثْوووووَل بَْعوووووض  بَوووووي ِنِ  

 
 اأْلَقَوووول ِ ِمثْووووَل َموووواَوَِّْن تُووووِرْد َجْعووووَل 

 
  2) َوووْوُق  َُحْكوووِم َجاِعووول  لَوووهُ اْحُكَموووا 

 
 َوَِّْن أََرْدَ  ِمثْووووووووَل ثَوووووووواِن اثْ َووووووووْينِ 

 
 ُمَرككبًووووووووووووا  َِجووووووووووووئ بِتَووووووووووووْرِكيبَْينِ  

 
 أَْو  َوووووووووواِعاًل بَِحالَتَْيووووووووووِه أَِضووووووووووفِ 

 
 َِّلَوووووى ُمَرككوووووب  بَِموووووا تَْ وووووِوي يَِفووووون 

 
 َددْ َوبَابِووووِه اْلفَاِعووووَل ِمووووْن لَْفووووِظ اْلعَوووو

 
  3)بَِحالَتَْيووووووووِه قَْبووووووووَل َواو  يُْعتََموووووووودْ  

 
 َراـَوَشووواَع ااِلْسوووتِْغ َا بَِحووواِدي َعَشووو

 
 ِريَن اْيُكوووووَراـْ َو َْحوووووِوِم َوقَْبوووووَل ِعشووووو 

 
*َويعربَفيماَرداَذلكمَمثن:َالةصنَالثالثَمدنَالروايدةَأ دو َمدنَالةصدنَ

َالعشرين.الرابعمَومثن:َبدأَغزوَالةضاءَفيَالسابعَوالخمسينَمنَالقرنَ
 ك ايا  العدد:

 ناكَكلماتَليستَمنَألةداظَالعدددَالمعروفدةمَولكناداَتددنَرلد َمعنداهمَلدذاَ
َتسم َكناياتَالعددمَوأشار ا:َكممَك ينمَكذامَبضعمَنيف.

                                                 
)فاردن(َبدالَتداءََـرو(َاسدمَمدوازنَلدشفيَ ونَابنَمالكَإشاروَإل َأن َيصاغَمنَ)اثنين(َإل َ)ر( 1)

 فيَالمذكرَوبتاءَفيَالمؤنثة.
َن:يلةارنَالمصوغَمنَاسمَالعددَاستعماللفيَ ونَابنَمالكَإشاروَإل َأنَ( 2)

َإل .:َأنَيةردَفيقان:َثانَوثانيةَوثالثَوثالثة...أحدهما
أنَالَيةددردمَوحينهددذَإمدداَأنَيسددتعمنَمددعَمدداَاشددت َمندد مَوفدديَ ددذهَالصددوروَوجاددانَو مدداََ:والثووا ن

  َونصبَماَيلي َب .نإضافةَفارنَإل َماَيلي مَأوَتنوي
يشيرَابنَمالكَ ناَأن َإذاَأريدَبناءَفارنَمدنَالعدددَالمركدبَللداللدةَرلد َمعند َمداَاشدت َمند مَ( 3)

َ:فةي َثالثةَأوج 
فدديَالت نيددثمَوالعجددزَرشددرَفدديََةنَيددؤت َبتددركيبينَصدددرَأولامدداَفارددنَفدديَالتددذكيرَوفارلدد:َأاألول

نَمطاب َللمعدودمَوفيَالثالثةَإلد َيالتذكيرَورشروَفيَالت نيثمَوصدرَالثانيَفيَالواحدَواالثن
َالتسعةَمخالفمَوالعجزَمطاب مَوتكونَالكلماتَاألربعَمبنيةَرل َالةتال.

نيَرلد َااَالثدلمركبَاألونمَفيعربَويضافَإل َالمركبَالثانيَبا ياد:َأنَيقتصرَرل َصدرَاالثا ن
َمَنحو:َ ذاَثالثَثالثةَرشرمَو ذهَثالثةَثالثَرشرو.أ ي  َ زَ بناءَجَ 

نحو:َ ذاَثالثَرشرمَو ذهََ-الصدرَوالعجز-اَرل َبناه َ:َأنَيقتصرَرل َالمركبَاألونَبا ياَالثالث
 ثالثةَرشرو.
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*َ*َ*َ

 حكم العدد ثما ية
 وحكم العدد ثما ية كما يلن:

َ؛نداإذاَكانَمضافاا:َبقيتَياؤهمَتقون:َجداءَثمانيدةَرجدانمَفبقيدتَاليداءَ  -1
َألن َمضاف.

امَبقيتَالياءَ -2 إذاَكانَالعددَثمانيةَغيرَمضافمَوأنتَتريدَمعدودااَمذكرا
مددعَت نيددثَالعددددمَومثددانَذلددك:َجدداءَمددنَالرجددانَثمانيددةمَورأيددتَمددنَ
الرجانَثمانيةمَو ناَبقيتَالياءَفيَ)ثمانية(َألنَالمعدودَمذكرمَوثمانيةَ

 مؤنثة.
ريددَمعددودااَمؤنثادامَرومدنَإذاَكانَالعددَ)ثمانية(َغيرَمضدافمَوأندتَت -3

معاملةَاالسمَالمنقوصمَأيَتحذفَياؤهَفيَحالتيَالرفعَوالجرمَوتبقد َ
 فيَحالةَالنصب.

.مثال الر ع:  • َجاءَمنَالةتياتَثمانت
 :َمررتَبثمان.مثال الجر •
َفحذفتَالياءَمنَ)ثمانية(َفيَحالتيَالرفعَوالجر.َ

َمنصوبةَبالةمثال ال صب:  • مَفكلمةَثماني  تحدةَالظدا رومَولدمَرأيتَثماني 
مَفيمنعَمنَالصرفَفيَحالةَالنصب. َتحذفَالياءمَوتقون:َرأيتَثمان ي 

َمررتَبثمانمَنقون:َوإلعراب،  حو: 
فعنَماامَمبنيَرل َالسدكونَالتصدال َبضدميرَمتحدركمَوالتداء:َ مررت

 ضميرَمتصنمَمبنيَرل َالضممَفيَمحنَرفعَفارن.
ورالمدةَجدرهَالكسدروََمباءالباء:َحرفَجرمَثمان:َاسمَمجرورَبال بثمان

َ.(1)ألن َاسمَمنقوصَنكروَ؛المقدرو
َالخالصة:

َينقسمَالعددَمنَحيثَاإلفرادَوالتركيبَواإلضافةَإل َأ سامَثالثةَ ي:
والََم:َو وَمدنَرشدرينَإلد َتسدعينمَوتسدم َألةداظَالعقدودالعدد المفرد •

اَكانَأمَمؤنثاا. َش نَلااَبالمعدودَمذكرا

رنَتركيبَالعشروَمعَماَدونااَإلد َالواحددمَ:َو وَرباروَالعدد المركب •
اَوت نيثادامَوالثالثدةَإلد َ وفيَ ذهَالحالةَفإنَالعشروَتواف َالمعدودَتدذكيرا

 التسعةَتخالفَالمعدودمَأماَالواحدَواالثنانَفإناماَيوافقانَالمعدود.

:َو وَنورانمَأحد ما:َماَيضافَإلد َجمدعَو دوَالثالثدةَالعدد المضاف •
 ي:َماَيضافَإل َمةردَو وَماهةَوألفَوتثنيتاما.إل َالعشرومَوالثان

 (َيخالفَالمعدودَإنَكانَمةرداامَويوافق َإنَكانَمركباا.10)َالعدد •

                                                 
َ.2/281ص:َ صةَاإلررابمَد.َأحمدَالخو( 1)
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)المةدددردو(مَوالعقدددودمَوالمعطوفدددةمَجميعاددداَمعربدددةََاإلعوووداد المضوووا ة •
 وتعربَرل َحسبَمو عااَفيَالجملة.َ

ثنداَرشدرمَمبنيدةَرلد َفدتالَالجدزأينمَويسدتثن َمناداَ)ااألعداد المركبوة،  •
واثنتاَرشرو(َفإنَصدر ماَيعربَإررابَالمثن مَوي ب ن  َرجز ماَرلد َ

 الةتال.

 ف العدد على ال حو التالن:رك عَ يُ  •
َبدخونَ)أن(َرل َالمضافَإلي . إذاَكانَمضافااَمةرداا -أ   ف  َر ر  
َإذاَكانَمركبااَررفَبدخونَ)أن(َرل َالجزءَاألونَمن .َ-ب
خونَ)أن(َرلد َالمعطدوفَوالمعطدوفَإذاَكدانَمعطوفاداَردرفَبددَ-جـَ
َرلي .

َوإنَكانَمنَألةاظَالعقودَتدخنَ)أن(َرلي َمباشرو. •
داَ • يصاغَاسمَالةارنَرل َوزنَفارنَمدنَاألرددادَالمةدردومَويصداغَأيضا

 منَصدورَاألردادَالمركبةَومنَاألردادَالمعطوفة.

 يطاب َاسمَالةارنَمنَالعددَموصوف َفيَالتذكيرَوالت نيث. •

 سمَالةارنَمثنَإررابَالعددَالذيَصيغَمن .يكونَإررابَا •

ي تيَاسمَالةارنَمةردااَأوَمضافااَمنَالعددَالذيَاشت َمن مَأوَمنَالعدددَ •
 األ نَمن َمباشرو.

(َتعددددربَإرددددراب1000،100َ(مَ)10(َإلدددد َ)3(َومددددنَ)1األرددددداد:َ) •
 المةرد.

مةدرداامَأوَمركباداَأوََ؛(َيعربَإررابَالمثن َفديَجميدعَأحوالد 2العددَ) •
 وفااَرلي .معط

ألنادداََ؛(َتعددربَإرددرابَجمددعَالمددذكرَالسددالم90َ–20َألةدداظَالعقددودَ) •
 ب .ََةملحق

ا.10َ–3َاألردادَمنَ) •  (َيكونَتمييز اَجمعااَمجرورا

ا. •  الماهةَواأللفمَومثنا ماَوجمعاماَيكونَتمييز اَمةردااَمجرورا

كمَاالستةاامية:َيكونَتمييز اَمةردااَمنصوباامَإالَإذاَدخدنَحدرفَالجدرَ •
 رل َ)كم(َفيجوزَأنَيجرَالتمييزَرل َإضمارَ)من(.

امَتقدون:َكدمَ • اَأوَمةردااَمجدرورا كمَالخبرية:َيكونَتمييز اَجمعااَمجرورا
َضح تَوكمَرجانَضحوات  رجنت

* * * 
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 باب
 المم وع من الصرف 

 تعريفه:
َ–المدتمكنَالمعدربََ– وَالتنوينَالددانَرلد َأنَاالسدمَمالحظة: الصرف: 
َمية.يكونَأمكنَفيَاالس

:َ ددوَاالسددمَالمعددربَالةا دددَلاددذاَالتنددوينَلمشددابات َالمم وووع موون الصوورف
َ.(1)الةعن

والممنوعَمنَالصرفَنوردان:َ سدمَيمندعَمدنَالصدرفَلعلدةَواحددومَو سدمَ
َيمنعَمنَالصرفَلعلتين.

 : وهو ما يم ع من الصرف لعلة واحدة، وهو شي ان:القسم األول
 لمقصورة، أو الممدودة:أحدهما: االسم اليي ي تهن بألف التأ يث ا

َالمقصورومَمثن:َذكر مَسلو مَجرح مَدرو مَبشر . •

 الممدودومَمثن:َصحراءمَبغضاءمَنجالءمَحسناء. •
ويلحدد َباددذاَالممدددودَكلمدداتَجدداءتَجمعاددامَمثددن:َأطبدداءمَأ ربدداءمَأربعدداءمَ

َشةعاء.

داَ • وألفَالت نيثَالمقصورو:َماَكانتَ خرَاالسمَدالدةَرلد َالت نيدثمَمةتوحا
َامَنحو:َبرد .ماَ بلا

:َألدفَفديَ خدرَالكلمدةَ بلاداَ-فديَتصدورَالنحداوََ–ألفَالت نيثَالممدودوَ •
ألناداَفديَالحقيقدةَمدعَاأللدفََ؛ألفمَفقلبتَالثانيةَ مزومَولاذاَسميتَممدودو

 السابقةَرليااَحرفَمدَطوينمَتنط َمعَامتدادَالنةر.

 :َألمرينَفيماَيتعل َب لفَالت نيثَالممدودوَ و ناَينبغيَالتنبي •
:َأنَإطالقَألفَالت نيثَرليااَالَيتة َمعَماَوردَفيَاللغةمَفقدَتكدونَاألول

فيَكلمةَتدنَرل َالت نيثمَمثن:َنجالءمَو دَت تيَفيَكلماتَالَداللدةَفياداَرلد َ
الت نيثمَمثن:َأطباءمَأ رباءمَأربعاء.َفإطالقَألفَالت نيثَالممدودوَرليااَمجردَ

َورومَوالَيرادَمن َحقيقةَداللت .اصطال َفيَمقابنَألفَالت نيثَالمقص
َم:َأنَاأللددفَالممدددودوَالمكونددةَمددنَألةددينَتنقلددبَالثانيددةَفيامدداَ مددزوالثووا ن

َفيجبَلكيَيكونَاالسمَمعااَممنورااَمنَالصرفَمنَتوافرَصةتين:
أنَتكدددونَواردوَبعددددَثالثدددةَأحدددرفَفصدددارداامَفدددإنَجددداءتَبعددددَاثندددينَ -1

َمَرداء.صرفتَالكلمةمَمثن:َرغاءمَرراءمَبناءمَنداء

أنَتكونَزاهدوَفيَالكلمةَالتيَوردتَفياامَفإنَكانتَأصليةمَأوَمنقلبةَ -2
َ–نددداءََ–أبندداءََ–أسددماءََ–رددنَأصددنَصددرفتَالكلمددةمَمثددن:َأرددداءَ

 جمعَردومَفالامزوَمنقلبةَرنَالواو.َ(أرداء)رداء.َفـَ
                                                 

 .367معجمَالنحو:َ( 1)
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 قال ابن مالك:

  َووووووووأَِلُف التكأْ ِيووووووووِث ُمْفلَقًووووووووا َم َووووووووعْ 
 

  1)مُ َكْيفََمووا َوقَووعْ َصووْرَف الكووِيي َحووَوا 

 
 الثا ن: صيغة م تهى الجموع:

و وَالجمعَالموازنَفيَحركات َوسكنات َلـَ)مةارنَومةارين(َبةتالَالحدرفَ
َاألونَوثالث َألفَيليااَكسٌرمَملةوظَب مَأوَمقدر.

َولوَنظرناَإل َالكلماتَاآلتية:
َ–اهمَدرَ–نوادرََ–مساجدََ–معالمََ– واردََ–ستاهرََ–مناهرََ–*َمداهنَ

َمراو .َ–صوار ََ–بنادقََ–خنادقََ–كتاهبَ
َ–أ اصددديصََ–تماثيدددنََ–أ دددازيجََ–أغاريددددََ–رصدددافيرََ–*َمصدددابيالَ

َمةاتيال.َ–مزاري ََ–أكاذيبَ
وجدناَأنَالقصدَباذاَالجمعَأن َجمدعَالَيمكدنَجمعد َبعددَذلدكمَويعنديَكدنَ

ندادقمَجمعَتكسيرَبعدَألةد َحرفدانَأوَثالثدةَوسدطااَيداءَسداكنةمَواألونَمثدن:َب
َوالثانيَمثن:َرصافير.

َوإنماَسميَ ذاَالجمعَباذهَالتسميةَلسببين:
.َفإن َيمكنَجمعد أولهما َم:َأن َالَيمكنَجمع َبعدَذلكمَبخالف:َرجانَمثالا

وجمددانَفيجمددعَرلدد َجمدداالت.َفاددذاَالنددوعَمددنَالجمددوعَناايددةََمفيقددان:َرجدداالت
َالجمعَوالَجمعَبعده.

يمكدنَأنَتتحقد َفديَالمةدرداتمَفدالََن َجمعَي تيَرلد َصدوروَالأ:َثا يهما
يمكنَأنَنجدَفيَالمةرداتَكلمدةَمماثلدةَفديَوزناداَللكلمداتَالتديَتد تيَفديَ دذاَ
الجمعمَفك نماَ وَغايةَالجموعمَلتةردهَب وزاند َالخاصدةَالتديَالَيشدارك َالةدردَ

َفياا.
 قال ابن مالك:َ

 َوُكوووووْن ِلَجْموووووع  ُمْشوووووبِه  َمفَووووواِعالَ 
 

  2)ْ وووووووووووع  َكوووووووووووا ِالَ أَِو الَمفَاِعيوووووووووووَل بِمَ  

 
 َوَيا اْعووووووتِاَلل  ِمْ ووووووهُ َكووووووالَجَواِري

 
ا أَْجوووووِرِم َكوووووـ: َسووووواِري    3)َرْ عًوووووا َوَجووووورا

 
 َوِلووووووـ َسووووووَراِويَل بَِهووووووَيا الَجْمووووووعِ 

 
  4)َشوووووووبَهْ اْقتَضوووووووـَى ُعُمووووووووَم الَمْ وووووووعِ  

 

                                                 
فدديَالبيددتَإشدداروَإلدد َأنَألددفَالت نيددثَتقددومَمقددامَرلتددينَفدديَمنددعَالصددرفمَسددواءَكانددتَاأللددفَ( 1)

 مقصوروَأوَممدودو.
 فيَالبيتَإشاروَإل َالعلةَالثانيةَالتيَتمنعَاالسمَمنَالصرفَو يَصيغةَمنتا َالجموع.( 2)
نَفديَالجموعَمعتلةَاآلخر.َفتعامنَمعاملدةَالمنقدوصَفتندوَ فيَالبيتَإشاروَإل َأنَصيغةَمنتا َ( 3)

د:َ)ساري(َفينوَ ـحالتيَالرفعَوالجرمَك اَردنَنَويقدرَرلي َالرفعَأوَالجرمَويكونَالتنوينَروضا
 الياءَالمحذوفةمَتقون:َ ؤالءَجوارمَومررتَبجوار.

شددباااَبصدديغةَكلمدةَ)سددراوين(َتعامدنَمعاملددةَالممندوعَمددنَالصدرفَلأنَفديَالبيددتَإشداروَإلدد َ( 4)
 منتا َالجموعمَوزرمَالبعاَأن َيجوزَصرف .َواختارَالمصنفَمنع َمنَالصرف.
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َن أَْو بَِموووووا لَِحووووو ْ   َوَِّْن بِوووووِه ُسوووووم ِ
 

  1)َراَف َمْ عُووووووهُ يَِحوووووو ْ ـبِووووووِه  َااِلْ ِصوووووو 
 

 ما يم ع من الصرف لعلتين، وهو  وعان:القسم الثا ن: 
اَمعَرلةَأخر .األول َ:َماَيمنعَمنَالصرفَلكون َرلما

َماَيمنعَمنَالصرفَلكون َصةةَمعَرلةَأخر .الثا ن: 

 ال وع األول: العلم مع علة أخرى:
َو ي:َميمنعَالعلمَمعَواحدوَمنَالعلنَالستَاآلتية

 ل:العَلَِميكة مع و ن الفع -1
نددرجر.َتجدددَأنََ–تغلددبََ–يزيدددََ–أحمدددََ–الحددظَالكلمدداتَاآلتيددة:َسددب الَ

المقصدودَبدوزنَالةعددن:َأنَتد تيَأسدماءَاألرددالمَرلد َوزنَخداصَباألفعددانَوالَ
ا.َفدإنَوزنَ)ف ََ؛يكونَفيَاألسماءمَمثن:َسب ال (َالَيكدونَإالَفديَاألفعدان:َنَ ع درلما

عَ ن.َ– د مََ–جم  َأم 
نَت تيَأسماءَاألرالمَوفيَأولاداَزيدادوَتكدونَفديَكذلكَيقصدَبوزنَالةعنَأ

التداءمَوأنََ–اليداءََ–الندونََ–األفعانَردادومَمثدنَحدروفَالمضداررة:َالامدزوَ
اَب -يكونَرل َوزنَي تيَفيَالةعنَ يزيدََ-وذلكَمثن:َأحمدََ-وإنَلمَيكنَخاصًّ

دداَ؛نددرجرَ-تغلددبََ- معاويددةَرلدد َالدولددةَدونَ بددن تقددون:َاسددتول َيزيدددَمأرالما
َإحد َ بيلتينَاشتركتاَفيَحربَالبسور.مشو َروَالمسلمين.َوتقون:َ بيلةَتغلب 

 قال ابن مالك:
 َكوووووووَياَك يُو َوْ ن  يَُخوووووووصُّ اْلِفْعوووووووالَ 

 
 أَْو َغاِلوووووووووووب  َكأَْحَمووووووووووود  َويَْعلَوووووووووووى 

 
 التركيب: -2

ألنَاإلضدافةَتقتضديََ؛وليرَالمرادَب َتركيبَاإلضدافةَنحدو:َامدرؤَالقدير
مقتضيةَللجرَبالةتحةمَوالَتركيبَاإلسنادمَنحو:َشدابََالجرَبالكسرومَفالَتكون

ا.َفإن َمنَبابَالمحكيمَوالَالتركيبَالمزجيَالمختدومَبويد مَ  رنا امَوت ب طَشرًّ
ألن َمنَبابَالمبنيمَوالصرفَوردم َإنمداَيقداالنَفديََ؛مثن:َسيبوي َورمروي 

 (َمثدن:َبعلبدكَالمعربمَوإنماَالمرادَالمركبَتركيبااَمزجيًّاَالدذيَلدمَيخدتمَ)بويد
َ.(2)وحضرموتَومعدَيكرب

 قال ابن مالك:   
 َواْلعَلَووووووَم اْم َووووووْع َصووووووْر َهُ ُمَرككبَووووووا

 
  3)تَْرِكيوووَب َموووْ ج   َْحوووُو َمْعوووِد يَْكِربَوووا 

 
 العجمة: -3

                                                 
د( 1) بادامَأوَبمداَألحد َبد مَنحدو:َ)شدراحين(ََيَ م َ فيَالبيتَإشاروَإل َأنَصيغةَمنتا َالجموعَإذاَس 

 يةَوالعجمة.مفإن َيمنعَمنَالصرفَللعل

(2 )َ ا.َانظدر:َمعجدمَانَ دال(َوجدبَسدكون َمطلقاد) دوَنحدو:َ)معدديَكدرب(مَ خرَالجدزءَاألونَمعدتالًّ
  .4/125مَوأوضالَالمسالك:371َالنحو:َ

 فيَالبيتَإشاروَإل َأنَالعلميةَوالتركيبَتمنعَاالسمَمنَالصرف.( 3)



ََ (345) 

نحدو:َإبدرا يممَوإسدمارينمََمو يَأنَتكونَالكلمةَرل َاألوضاعَاألرجمية
َمجميددةَإالَسددتةَأسددماء:َمحمدددَوإسددحاقمَويعقددوبمَوجميددعَأسددماءَاألنبيدداءَأر

َولوطَصلواتَ َوسالم َرليامَأجمعين.َمونو َمو ودَموشعيبَموصالال
 * ويشترف العتبار العجمة أمران:

اَفيَلغةَالعجمَكماَمثلنامَفلوَكانتَرند مَاسمَأحدهما :َأنَتكونَالكلمةَرلما
َبلجامَأوَد اَوجبَصرفاامَوذلكَب نَتسميَرجالا َيباج.جنرَثمَجعلنا اَرلما

:َأنَتكونَزاهدوَرل َثالثةَأحرفمَولاذاَانصرف:َنو مَولوط.َ انَالثا ن
ْي َاُهْم بَِسوَحر   ﴿:َتعال  َ َِّ كوا أَْرَسوْل َا  ﴿:َتعدال مَو دانَ[34]القمدر:ََ﴾ َِّالك ََل لُوف   َجك

ومددنَزرددمَمددنَالنحددويينَأنَ ددذاَالنددوعَيجددوزَفيدد ََ[1]نددو :ََ﴾  ُوًحووا َِّلَووى قَْوِمووهِ 
َوردم َفليرَبمصيب.الصرفَ
َ:َتقون:َأد َإسمارينَاألمانة.أمثلة
 فعنَماامَمبنيَرل َالةتالَالمقدر. أد 

 فارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. إسمارين

َمةعونَب َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. األمانة

َرأيتَإسمارينَفيَالمسجدََ* مثال ال صب:
التصددال َبتدداءَالةارددنمَوالتدداء:ََفعددنَمددااَمبندديَرلدد َالسددكون رأيت

 ضميرَمتصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.
 مةعونَب َمنصوبمَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. إسمارين

فددددددددددددددددديَ
 المسجد

فددي:َحددرفَجددرَمبندديَرلدد َالسددكونَالَمحددنَلدد َمددنَاإلرددراب.َ
َالمسجدَاسمَمجرورَبةيَورالمةَالجرَالكسروَالظا رو.

َ َ* مثال الجر: ن  ََرل َإسمارينَبالةداءم 

 فعنَمااَمبنيَرل َالةتال. نَ مَ 
 لةظَالجاللةَفارنَمرفوعمَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو.  
 حرفَجرَمبنيَرل َالسكونَالَمحنَل َمنَاإلرراب. رل 

َ؛اسدمَمجددرورَبددـَ)رلد (َورالمددةَجددرهَالةتحدةَنيابددةَرددنَالكسددرو إسمارين
َألن َممنوعَمنَالصرف.

 :قال ابن مالك
 َوْجَهوواِن  ِوون اْلعَوواِدِم تَووْيِكيًرا َسووبَ ْ 

 
  1)َوُعْجَموووووةً َكِهْ وووووَد َوالَمْ وووووُع أََحووووو ْ  

 

                                                 
دمدنَفيَالبيتَإشاروَإلد َأنَمداَيمندعَ( 1) اَبالاداءَالصدرفَالعلميدةَوالت نيدثمَفدإنَكدانَالعلدمَمختوما

اَرلد َانَلمدذكرَنحدو:َطلحدةمَأمَلمؤندثَنحدو:َفاطمدةمَزاهددَاامَسواءَأكدامتنعَمنَالصرفَمطلقاَ
فإمدداَأنَيكددونَرلدد َثالثددةََ-أيَيكددونَرلددمَأنثدد -اَبددالتعلي َثالثددةَأحددرفَأمَالمَوإنَكددانَمؤنثادد
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  يادة األلف وال ون: -4
مثدددن:َرثمدددانَورمضدددانمَفددداأللفَوالندددونََمويسدددم َبدددالعلمَذيَالزيدددادتين

َمزيدتانَمنَرثممَورمامَوليستاَأصنَالكلمة.
 قال ابن مالك:

 اَل َووووووواَكوووووووَياَك َحووووووواِوي َ ا ِوووووووَدْي  َعْ 
 

  1)َكغََففَوووووووووووووووووواَن َوَكأَْصووووووووووووووووووبََها َا 

 
 العدل: - 5

َمنَوزنَإل َوزنَ خدرمَوغالباداَمداَ مَأي:َمحوالا أي:َأنَيكونَالعلمَمعدوالا
دعمَ  دز  مَد ل دفمَ م  ش دممَج  نمَث ع دنمَج  ح  ف رمَز  رمَز  يكونَرل َوزنَف ع نمَمثن:َر م 

المَم ض رمَ  ب ن. م  َج 
 داز مَدالدفمَجامعمَنمَثارنمَجاشممَو يَمعدولةَرن:َرامرمَزافرمَزاح

َجامالمَماضرمَ ابن.َ
 قال ابن مالك:

 َواْلعَوووْدُل َوالتكْعِريوووُف َما ِعًوووا )َسوووَحْر 
 

ََِّيا بِوووووِه التكْعيِووووويُن قَْصوووووًدا يُْعتَبَووووورْ  
 (2  

 
 التأ يث: -6

َويمنعَالعلمَالمؤنثَمنَالصرفَرل َالشكنَالتالي:
دداَبتدداءَالت نيددثمَسددواَ-أ ءَأكددانَمؤنثادداَت نيثادداَحقيقيًّددامَنحددو:َأنَيكددونَمختوما

فاطمةمَرزومَخديجةمَنةيسةمَفريدومَصدةيةمَفوزيدةمَديمدةمَأوَكدانَمؤنثاداَت نيثاداَ
َلةظيًّامَمثن:َحمزومَمعاويةمَأسامةمَسالمةمَطلحة.

أنَيكددونَمؤنثادداَت نيثادداَمعنويًّدداَفيكددونَبغيددرَتدداءمَمثددن:َزينددبمَسددعادمََ-ب
َسقر.َرةافمَ ياممَكوكبمَمراممَرنانم

*َويخدرجَمددنَ ددذاَالعلددمَالعربدديَالثالثديَسدداكنَالوسددطَمَمثددن:َدردددمَ ندددمَ
مصرمَفإند َيجدوزَفديَ دذهَالحدانَأنَيصدرفمَويجدوزَأنَيمندعَمدنَالصدرفمَ

. َ)جماوريةَمصرَالعربية(َردتَمنَمصرت َفنقون:َردتَمنَمصر 
*َأمدداَإذاَكددانَالعلددمَالثالثدديَسدداكنَالوسددطَأرجميًّددامَفقدددَوجددبَمنعدد َمددنَ

َمثن:َحمصمَب ل  .َالصرفم

                                                                                                                            
أحددرفَأمَالمَفددإنَكددانَأكثددرَمددنَثالثددةَمنددعَمددنَالصددرفَنحددو:َزينددبمَوإنَكددانَرلدد َثالثددةَ

 د(.ساكنَالوسطَجازَالوجاانمَمثن:َ) نَ َرمَوإنَكانت َامَمثن:َشَ كَالوسطَمنعَأيضَاوتحرَ 
اَوفي َألفَونونَزاهدتانَنحو:َغطةانمَفإن َيمنعَمدنَفيَالبيتَإشاروَإل َأنَاالسمَإذاَكانَرلمَا( 1)

 الصرف.
د( 2) َفإندد َيمندعَمددنَوكددانَمعددوالَاَ–اَبدالعلمَأوَشددبياَاَ–اَيشديرَابددنَمالدكَإلدد َأنَاالسدمَإذاَكددانَرلما

َضع:الصرفمَوالعدنَفيَثالثةَموا
ددنَمددنَألةدداظَالتوكيدددمَنحددو:َجدداءَالنسدداءَجَ ع ددمدداَكددانَرلدد َف ََ-أَ مَومددررتَمَورأيددتَالنسدداءَجمددعَ عَ م 

َ.بالنساءَجمعَ 
َر.مَ نمَنحو:َرَ ع َالعلمَالمعدونَإل َف ََ-بَ
:َسدحرَممنوردةَمدنَالصدرفَللعددنَـسحرمَإذاَأريدَسحرَيومَبعين مَنحو:َجهتكَيومَسحرمَفدَ-َـج

َوشب َالعلمية.
 .3/335نَرقين:َانظر:َشر َاب
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 قال ابن مالك:

 َكووووووووَيا ُمَؤ كووووووووْث بَِهوووووووواء  ُمْفلَقَووووووووا
 

 اْلعَووواِر َكْو ُوووهُ اْرتَقَوووى َوَشوووْرُف َمْ وووعِ  
 

  َوووْوَق الوووثكالِث أَو َكَجوووْور  أَْو َسوووقَرْ 
 

 أَْو َ ْيووود  اْسوووُم اْموووَرأَة  اَل اْسوووَم َيَكووورْ  
 

 َوْجَهوواِن  ِوون اْلعَووواِدِم تَووْيِكيًرا َسوووبَ ْ 
 

 ةً َكِهْ ووووووَد َوالَمْ ووووووُع أََحوووووو ْ َوُعْجَموووووو 
َ

 ال وع الثا ن: ما يم ع من الصرف لكو ه صفة مع علة أخرى، وهو:
أيَأنَتكونَالصةةَرل َوزنَأ ف ع نمَو وَوزنَالةعنمَمثنََو ن الفعل: -1

درَفلديرَ أحمرمَأخضرمَأزرقمَأفضنمَأرظممَأكبرمَ خرَمدذكرَأخدر مَأمداَ خ 
نمَومؤنث َ) خَ ممنورااَمنَالصرف؛َألن َرل َوزنَف وٌَار  َ(َرل َوزنَفارلة.ر 

(َبةتالَالخاءَ)و وَرل َوزنَأفعن( ر  َ:فتقونَفي:َ) خ 
. ر  َ*َمررتَبمقاتنَ خ 

والتداءَضدميرََمفعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبتاءَالةاردن مررت
 متصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.

المةَجدرهَالكسدروَورَمالباء:َحرفَجرمَمقاتن:َاسمَمجرورَبالباء بمقاتن
 الظا رو.

صةةَلـَ)مقاتن(َمجروروَورالمدةَجر داَالةتحدةَنيابدةَردنَالكسدروَ  خر
َللمنعَمنَالصرف.

ر(َبكسرَالخاءَ)و وَرل َوزنَفارن(. َوتقونَفي:َ) خ 
َمقاتن. ر  َ*َمررتَبيخ 
َ.االكسروَالظا روَرل َ خر َابالباءَورالمةَجر َوفكلمةَ خر:َمجرور

َ:ملحوظة
ةةَرل َ)أفعن(َأنَالَتقبنَ)التداء(َإمداَألنَمؤنثد َفعدالءمَكدـَيشترطَفيَالص

مثن:َ درمَللمنتة َالخصديةمَفدإنَكدانَممداََمأحمرَحمراءمَأوَلكون َالَمؤنثَل 
َ.(1)يقبنَالتاءَصرفمَنحو:َرجنَأرمنمَوامرأوَأرملة

َ انَابنَمالك:
 َوَوْصوووووووووْف اْصوووووووووِلن  َوَوْ ُن أَْ عَوووووووووالَ 

 
  2)أَْشووووَهالَ َمْم ُوووووَع تَأْ ِيووووث  بِتَووووا كَ  

 
 َوأَْلِغووووووووووويَنك َعووووووووووواِرَض اْلَوْصوووووووووووِفيكهْ 

 
  3)ْسووووووِميكهاال َكووووووأَْربَع  َوَعوووووواِرضَ  

 

                                                 
 .521مَوالنحوَالشافيَص3/323َمَوشر َابنَرقين:368َانظر:َمعجمَالنحو:َ( 1)
فيَالبيتَإشداروَإلد َأنَالصدةةَإنَكاندتَأصدلية؛َأيَغيدرَرارضدةمَفإناداَتمندعَمدنَالصدرفمَ( 2)

 وانضمَإليااَكونااَرل َوزنَالةعنَولمَتقبنَالتاء.
فإند َلديرَصدةةَفديَاألصدنمََ–نحدو:َأربدعََ–رارضةَفيَالبيتَإشاروَإل َأنَالصةةَإذاَكانتَ( 3)

فإن َالَيعتدَب َفيَمنعَالصرفمَكماَالَيعتدَبعرواَاالسميةَفيماَ دوَصدةةَفديَاألصدنَنحدو:َ
 مانَاألسماء.عأد ممَفإن َصةةَفيَاألصنَلشيءَفي َسوادمَثمَاستعمنَاست
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  َوووووووواأْلَْدَهُم اْلقَْيووووووووُد ِلَكْو ِووووووووِه ُوِضووووووووعْ 
 

 اْ ِصَرا ُهُ ُم ِعْ   1) ِن اأْلَْصِل َوْصفًا 
 

 َوأَْجووووووووووووووَدْل َوأَْخيَووووووووووووووْل َوأَْ عَووووووووووووووى
 

  2)ُرو َةْ َوقَووووْد يَوووو َْلَن الَمْ عَوووواـَمْصوووو 

 
  يادة ألف و ون: - 2
فإذاَكانتَالصةةَمزيدوَب لفَوندونمَأي:َوزنَفعدالنَمؤنثاداَرلد َوزنََََ

َفعل مَمنعتَمنَالصرفمَمثنَرطشانمَسكرانمَريانمَغضبانمَجوران.
ويشدترطَفديَ دذهَالصدةةَأنَالَيكدونَمؤنثاداَمنتاياداَبتداءمَولدذلكَيصددرفمَ

َانة.ألنَمؤنثااَندمانةمَرريَ؛مثن:َندمانمَورريان
 قال ابن مالك:

 َوَ ا ِووَدا  َْعوواَلَن  ِوون َوْصووف  َسووِلمْ 
 

  3)ِمووووْن أَْن يُووووَرى بِتَوووواِء تَأْ ِيووووث  ُخووووتِمْ  

 
 العدل: - 3

أي:َأنَتكدددونَالصددددةةَمعدولددددةمَأي:َمحولددددةَردددنَوزنَ خددددرَوذلددددكَفدددديَ
َموضعين:

إذاَكانتَالصةةَأحدَاألردادَالعشروَاألول َوتكونَ نا:َرلد َوزنَف ع دانََ-أ
ةَ  دارَأوَم  م  ب عمَخ  ر  ب اعَوم  ث ل ثمَر  ث ن  مَوث الثَوم  دمَث ن اءَوم  ح  و  ادَوم  ع نمَنحو:َأ ح 

ت س دعمَر ش دارَ نمَت س داعَوم  دث م  دانَوم  دب عمَث م  س  دد رمَس دب اعَوم  س  م رمَس د ارَوم  خ  وم 
َمدنَأنَ ع ش رمَو يَفديَرأ َالنحداوَمعدولدةَردنَالعدددَالمكدررَمدرتينمَفبددالا وم 

:َدخ درَتقونَمثالا م  خ  مَأوَدخلدواَم  دار  م  َخ  دار  م  س ةامَتقون:َدخلواَخ  م  س ةاَخ  م  لواَخ 
ر. م  خ  َم 
مََ-ب ددر  مَومددررتَبمقدداتالتَأ خ  ددر  ددرَوذلددكَنحددو:َمددررتَبنسددووَأ خ  كلمددةَأ خ 

ر(َالذيَ وَرل َوزنَأفعن. َو يَجمعَمؤنثَ) خ 
فعنَمااَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبتاءَالةارن.َوالتاءَضدميرَ مررت

 يَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.متصنَمبن
البدداء:َحددرفَجددرمَمقدداتالت:َاسددمَمجددرورَبالبدداءَورالمددةَجددرهَ بمقاتالت

 الكسروَالظا رو.
َ؛ورالمةَالجرَالةتحةَنيابةَرنَالكسروَمصةةَ)مقاتالت(َمجرورو أخر

َألن َممنوعَمنَالصرف.
 قال ابن مالك:   

                                                 
 وصة َانصراف َمنع.َ:األصنفيَ( 1)
َلطاهرمَوأفع َللحيدةمَليسدتَبصدةاتَفكدانَحقاداَلصقرمَوأخيالاَفيَالبيتَإشاروَإل َأن:َأجدنَل( 2)

أنَالَتمنددعَمددنَالصددرفمَولكددنَمنعادداَبعضددامَلتخيددنَالوصددفَفياددامَفتخيددنَفدديَأجدددن:َمعندد َ
 القوومَوفيَأخين:َمعن َالتخينمَوفيَأفع :َمعن َالخبث.

يكدونَالمؤندثَفيَالبيتَإشاروَإل َأنَاالسمَيمنعَمنَالصدرفَللصدةةَووزنَالةعدنمَبشدرطَأالَ( 3)
 اَبالتاء.مختومَا
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 َوَمْ ووووُع َعووووْدل  َمووووَع َوْصووووف  ُمْعتَبَوووورْ 
 

 ِظ َمثْ َوووووى َوثُووووواَلَث َوأَُخووووورْ  ِووووون لَْفووووو 
 

 َوَوْ ُن َمثْ َوووووووووى َوثُووووووووواَلَث َكُهَموووووووووا
 

  1)ْعلََمووووووواِموووووووْن َواِحووووووود  أِلَْربَوووووووع   َْليُ  

 
*َويشدترطَفديَالصددةةَالتديَتمنددعَأنَتكدونَأصددليةمَفالوصدةيةَالعارضددةَالَ

َتمنع.
*َويشددترطَفدديَالوصددفَأالَيكددونَممدداَيقبددنَالتدداءَكمدداَسددب َفدديَرريانددة.َ

ألنََ؛معندد َالقاسدديمَواألرنددبَبمعندد َالددذلينَفإنادداَمتصددرفةوكددذلكَصددةوانَب
َالوصةيةَرارضة.

َ*َ ذاَسكران.ََ
 اسمَإشارومَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفعَالمبتدأ.  ذا

َخبرَمرفوعَورالمةَرفع َالضمةَالظا رو. سكرانَ

َ*َرأيتَسكران.
َفعنَماامَمبنيَرل َالسكونَالتصال َبتاءَالةارنمَوالتاء:َضمير رأيت

 متصنَمبنيَرل َالضممَفيَمحنَرفعَفارن.
َمةعونَب َمنصوبَورالمةَنصب َالةتحةَالظا رو. سكران

َ*َمررتَبسكران.
فعددنَمددااَمبندديَرلدد َالسددكونَالتصددال َبتدداءَالةارددنمَوالتدداء:َ مررت

 ضميرَمتصنَمبنيَرل َالضمَفيَمحنَرفعَفارن.
ةَجددرهَالبدداء:َحددرفَجددرمَسددكران:َاسددمَمجددرورَبالبدداءمَورالمدد بسكران

َألن َممنوعَمنَالصرف.َ؛الةتحةَنيابةَرنَالكسرو
 تتمة:

الممنوعَمنَالصرفَيرفدعَوتكدونَالضدمةَرالمدةَللرفدعمَوينصدبَوتكدونَ
الةتحةَ يَرالمةَالنصدبمَويجدرَوتكدونَالةتحدةَنيابدةَردنَالكسدروَ ديَرالمدةَ

َالجر.
 الخالصة 

َ َالةعن.:َ وَاالسمَالمعربَالةا دَللتنوينَلمشاباتالمم وع من الصرف*َ
َ*َوالممنوعَمن َماَيمنعَصرف َلعلةَواحدوَو وَشيهان:

َاالسمَالمختومَب لفَالت نيثَالمقصوروَأوَالممدودو.َ-أ
َصيغةَمنتا َالجموع.َ-بَ

َ*َومن َماَيمنعَلوجودَرلتينَو وَنوران:
داَمدعَوجدودَإحدد َالعلدنَاآلتيدةَ-أَ و دي:ََمماَيمنعَمنَالصرفَلكوند َرلما

َالعجمةمَزيادوَاأللفَوالنونمَالعدنمَالت نيث.َوزنَالةعنمَالتركيبم
                                                 

يشيرَابنَمالكَإل َأنَالوصةيةَوالعدنَمنَاألشياءَالتيَتمنعَالصرفمَوذلكَفيَأسماءَاألردادَ( 1)
 .خر(المبنيةَرل َفعانَومةعنمَوكذلكَفيَ)أ َ
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ماَيمنعَمنَالصرفَلكوند َصدةةَمدعَإحدد َالعلدنَاآلتيدة:َوزنَالةعدنمََ-ب
َزيادوَألفَونونمَوالعدن.

*َالممنوعَمنَالصرفَيرفدعَوتكدونَالضدمةَرالمدةَالرفدعمَوتكدونَالةتحدةَ
 رالمةَالنصبَوالجر.

*َ*َ*َ
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 باب التعجب 
ولدذلكََمقدماءَ الوا:َإناماَمنحوتانَمدنَوادَواحددألنَالَ؛وألح َب َالتةضين

َجمعاماَابنَ شامَبخالفَابنَمالكَالذيَأفردَلكنَمناماَباباا.

 تعريف التعجب:
 وَاستعظامَفعنَماَأوَاستحسان مَو و:َإحسارَشعوريَربرَرن َاإلنسانَ

َب ساليبَتدنَرلي .

 الصيغتان القياسيتان للتعجب:
َللتعجبَصيغتانَ ياسيتانَ ما:

َمَنحو:َماَأجمنَالوردومَوماَأكرمَزيداا.األولى: ما أ عله
فيقددرََممبتدأَنكروَتامةَالَتحتاجَإلد َوصدفمَبمعند َشديءَرظديم ما

 .مبتدأَالوصفمَمبنيَرل َالسكونَفيَمحنَرفع

مَ  ر  فعنَمااَجامدَإلنشاءَالتعجبَمبنيَرل َالةدتالمَوالةاردنَضدميرَ أك 
 .مستترَوجوبااَتقديره:َ وَخالفااَلحصن

والجملددةََممةعددونَبدد َمنصددوبمَورالمددةَنصددب َالةتحددةَالظددا رو زيداا
َالةعليةَمنَالةعنَوالةارنَوالمةعونَفيَمحنَرفعَخبرَالمبتدأ.

 ملحوظة:
يعدودََا*َماَالتعجبية:َأجمعَالعلماءَرل َاسميتااَلتضمنَالةعنَبعد اَضميرَا

روَتامدةَبمعند َرلياامَكماَأجمعواَرل َأنااَمبتددأمَوذكدرَسديبوي َأنَمعنا داَنكد
و دذاَندوعَمدنََممَو يَتامةَبنةساامَوابتد َبااَلتضمنااَمعن َالتعجب(1)شيء
َويسوغَاالبتداءَبالنكرومَو وَماَذكرهَجماورَالبصريين.َمالةاهدو
:َذكرَالبصريونَوالكساهيَوابنَ شامَأنااَفعنَمااَمبنيمَبددلينَأ علَ-2

َمممَوذكدرَالكوفيدونَأناداَاسدمدخونَنونَالو ايةَرليااَإذاَأضديةتَلدـَيداءَالمدتكل
َ.(2)بدلينَأنااَتصغر

نَبمحمد.الثا ية: أَْ ِعْل به م  َوأ ج  َمَنحو:َأكرمَبزيدت
امَ و وَبمعن :َماَأفعل مَوأصل :َماَأكرمَزيداامَفـ:َأكرممَبمعن َصارَكريما
َزيددمَوزيددتَالبداءَ م  در  مثن:َأغدَالبعيرمَأي:َصارَذاَغدومَفغيرَاللةظمَفقلنا:َأ ك 

ارنَإلصال َاللةظمَفمنَث دم َلزمدتَ ندامَأي:َفديَأفعدنَبد مَولدمَتلدزمَفديَفيَالة
َألنناَنقون:َكة َزيدَوكة َبزيد.َ؛فارنَكة َب 

*َوأجمعَالنحاوَرل َفعليةَ)أفعن(َألنَ ذاَالبناءَالَيكونَإالَفيَاألفعان.َثمَ
اختلةواَفيَأصل مَفقدانَالبصدريون:َلةظد َلةدظَاألمدرمَومعنداهَالخبدرمَو دوَفديَ

صنَفعنَمااَرلد َصديغةَاألمدرَبمعند َصدارَذاَكدذامَو دبالَإسدنادَصديغةَاأل
َاألمرَإل َاالسمَالظا رَفزيدتَالباء.

                                                 
 ديَمعرفدةَنا صدةمَأيَموصدولةَبمعند َالدذيمَأوَنكدروَنا صدة؛َأيَموصدوفة.ََ:و انَاألخةش( 1)

 .2/87ال:َانظر:َشر َالتصري
 .3/148مَوشر َابنَرقين:2/87َانظر:َشر َالتصريال:َ( 2)
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(َفعددنَأمددرَلةظادداَومعنادد مَوفارلدد َضددميرَ ددن  ويددر َبعدداَالنحددويينَأنَ)أ ف ع 
َمستترمَوزيدتَالباءَرل َالمةعونَب مَو ذاَ وَرأيَالةراءَواألخةش.

َانَالتالي:َأكرمَبزيدَالجواد.ويتضالَ ذاَالخالفَرندَإررابَالمث

مَ  ر  فعنَمااَجاءَرل َصيغةَاألمرَإلنشاءَالتعجبمَمبنيَرل َالةتالَ أك 
المقدرمَمنعَمدنَظادورهَاشدتغانَمحلد َبالسدكونَالعداراَلصديغةَ

 األمر.
الباء:َحرفَجدرَزاهددمَزيدد:َفاردنَمرفدوعَورالمدةَرفعد َالضدمةَ بزيد

 حرفَالجرَالزاهد.ظاور اَاشتغانَالمحنَبحركةَمنَالمقدروَمنعَ
َنعتَمجرورَبالكسروَتبعااَللةظَالةارنمَويجوزَرفع َتبعااَللمحن. الجواد

َ*َاإلررابَرل َالرأيَالثاني:َ
فعنَأمرَحقيقيمَمبنيَرل َالسكونمَوالةاردن:َضدميرَمسدتترَتقدديرهَ أكرم

 أنت.
الباء:َحرفَجرمَوزيد:َاسمَمجرورَبالباءمَورالمةَالجدرَالكسدروَ بزيد

مَوالجددارَوالمجددرورَمتعلقددانَبالةعددنمَوالتقدددير:َيدداَكددرمَالظددا رو
أكدددرمَبزيددددمَفالخطدددابَموجددد َلمصددددرَالةعدددنَالمدددذكورَرجددداءَ

َاستمراره.
َ انَابنَمالك:َ

بَوووووا  بِأَْ عَوووووَل اْ ِفوووووْ  بَْعوووووَد َموووووا تَعَجُّ
 

  1)أَْو ِجووْئ بِأَْ ِعووْل قَْبووَل َمْجووُرور  بِبَووا 
 

 َوتِْلووووووووَو أَْ عَوووووووول اْ ِصووووووووبَ كهُ َكَمووووووووا
 

  2)أَْو َووووى َخِليلَْي َووووا َوأَْصووووِدْق بِِهَمووووا 

 
  ا دة:

(َغيدرََمفعالَالتعجبَجامدانَيلزمانَصيغةَواحدو • فالَيستعمنَمدنَ)أف ع دن 
(َغيرَاألمر. ن  َالماضيمَوالَمنَ)أ ف ع 

 دَي تيَالتعجبَمنَغيرَالصيغةَالقياسديةَويعدرفَبالقريندةمَمثدنَ دولام:َ •
هَفارساات   َدر 

 شروف صياغة التعجب:
َوالَي ب ن  َفعنَالتعجبَواسمَالتةضينَإالَمماَاستكمنَخمسةَشروط:

مَفالَيبنيدانَمدنَغيدرَفعدنمَولادذاَخطد َمدنَبنداهَمدنَأحدها :َأنَيكونَفعالا
د مَو دوَألدصَ الجلفَوالحمارمَفقان:َماَأجلة مَوماَأحمرهمَوشذَ ولام:َماَأل ص 

َمنَشظاظ.
َمنحدددو:َدحدددرجمَوانطلددد :َأنَيكدددونَالةعدددنَثالثيًّدددامَفدددالَيبنيدددانَمدددنَالثوووا ن
َواستخرج.َ

                                                 
 فيَالبيتَإشاروَإل َصيغتيَأفعنَالتعجبمَو ماَماَأفعل مَوأفعنَب .( 1)
 .َب فيَالبيتَإشاروَإل َأنَماَبعدَأفعنَينصبَلكون َمةعوالَا( 2)



ََ (353) 

اَغيدرَندا صمَفدالَيصدالَالتعجدبَمدنَأصدبالَ *َويشترطَأنَيكونَالةعنَتامًّ
َوأمس َوكان.

*َويشترطَأنَيكونَالةعنَمتصرفااَغيرَجامدمَفلوَكانَجامدااَمثدن:َرسد مَ
َوليرمَونعممَلمَيصال.

مدنََ:َأنَيكونَمماَيقبنَمعنداهَالتةداوتَبالزيدادوَوالدنقصمَفدالَيبنيدانالثالث
ألنَحقيقتامدداَواحدددومَفددالموتَالَيتةدداوتمَفددالَيقددان:َمدداََ؛نحددو:َ)مدداتمَوفنددي(

َأموتمَوإنماَيتعجبَمماَزادَرل َنظاهره.
(.الرابع:  مَو  ت ن  ب  َأنَالَيكونَمبنيًّاَللمجاونمَفالَيبنيانَمنَنحو:َ)ض ر 
:َأالَتكونَالصةةَالمشباةَمن َرلد َأفعدنَللمدذكرَوفعدالءَللمؤندثمَالخامس

بنيانَمنَنحو:َ)رميمَوردرج(َوشدبااماَمدنَأفعدانَالعيدوبَالظدا رومَوالَفالَي
مددنَنحددو:َ)سددودمَوحمددر(َونحو مدداَمددنَأفعددانَاأللددوانمَوالَمددنَنحددو:َ)لمدديمَ

ألنادمََ؛ودرج(َونحو ماَمنَأفعدانَالحلديمَالتديَالوصدفَمناداَرلد َوزنَأفعدن
وأسددودمَوأحمددرمَوألمدد مَوأدرددج.َفاسددمََم ددالواَمددنَذلددك:َ ددوَأرمدد مَوأرددرج

َالةارنَمنااَرل َوزنَأفعن.

 صياغة التعجب مما لم يستوف الشروف:
بَمنَالةعنَغيرَالمستوفيَللشروطَرل َالنحوَالتالي: َي ت ع ج 

ددامَمثددن:ََّيا كووان الفعوول غيوور ثالثوونَ-أ مَمثددن:َ)أتقددنمَامتددار(مَأوَكددانَنا صا
)أصبالمَأمس (مَأوَجاءَالوصفَمن َرل َ)أفعن(مَالذيَمؤنثد َ)فعدالء(مَمثدن:َ

خضدرمَخضددراء(َتوصددلناَإلد َالتعجددبَمندد َبطريدد َغيدرَمباشددرمَوذلددكَبدد نَ)أ
َب (َمنَفعنَمناسبَمستوفَللشروطمَثمَبمصدرَ ن  ن تيَبصيغتيَ)ماَأفعل  مَأف ع 
َ مَمثدن:َمداَأحسدن  اَكانَ ذاَالمصددرَأمَمدؤوالا الةعنَالمرادَالتعجبَمن مَصريحا

لد  َر م  َالصدانع  َبد نَيدتقن  دن  س  َالصدانعَرملد تَأح  تَفدـ:َأتقدنَفعدنَزاهددمَرلد َإتقان 
ثددمَجهندداَبالمصدددرََ–وصددغناَمندد َالتعجددبَ–ف تيندداَبةعددنَمناسددبََمثالثددةَأحددرف

َ)إتقان(.
تَمداَمثال َبد نَيصدبالَالجدوَمعتددالا دن  م  تَأ ج  َأنَأصدبالَالجدوَمعتددالا :َماَأجمن 

الزرعت َأشدَخضروَ 
مَأخدذناَصديغةَالتعجدبَمدنَالةعدنَالدذيََّيا كوان الفعول مب ياوا للمجهوول -ب 

نختارهَبالطريقةَالسابقةمَونضدعَبعدد اَالةعدنَالمبنديَللمجادونَمسدبو ااَبدـَ)مدا(َ
فَالح َ َفَ رَ المصدريةمَنقونَفي:َرَ  داَر در  َب م  دن  س  مَأح  َالح ُّ ف  اَر ر  َم  س ن  :َماَأح 

َب نَيقانَالصدق. ن  م  مَأج  َالح مَونحو:َي قانَالصدق:َماَأجمنَأنَي ق انَالصدق 
َممَأخذناَالصيغةَمنَالةعنَالمناسبَكماَسدب َبياند اَّيا كان الفعل م فيا  -جـ 

ثمَن تيَبعد اَبمضارعَالةعنَالمنةيَمسبو ااَب نَالمصدريةَوحرفَالنةيمَنقونَ
َ.(1)في:َالَينجالَالمامن:َأجمنَب نَالَينجالَالمامن

 قال ابن مالك:
 َوُصوووْغُهَما ِموووْن ِيي ثَووواَلث  ُصووور ِ َا

 
 تِفَووواقَابِوووَل  َْضووول  تَووومك َغْيوووِر ِيي ا ْ  

 
                                                 

 .111مَومعجمَالنحو:2/93َانظر:َشر َالتصريال:َ( 1)
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 َوَغْيِر ِيي َوْصف  يَُضواِهن أَْشوَهالَ 
 

  1)َوَغْيوووووِر َسووووواِلك  َسوووووبِيَل  ُِعوووووالَ  

 
 َوأَْشووووووِدْد أَْو أََشوووووودك أَْو ِشووووووْبُهُهَما

 
 الشُّووُروِف َعووِدَما ضَ يَْخلُووُف َمووا بِْعوو 

 
 َوَمْصووووَدُر اْلعَوووواِدِم بَْعووووُد يَْ تَِصووووبْ 

 
مُ بِاْلبِوووا يَِجوووبْ     2)َوبَْعوووَد أَْ ِعوووْل َجووورُّ

 
 َوبِال ُّوووُدوِر اْحُكوووْم ِلغَْيوووِر َموووا يُِكووورْ 

 
  3)َواَل تَِقووْس َعلَووى الكووِيي ِمْ ووهُ أُثِوورْ  

 
  ا دة:

َيجوزَحذفَالمتعجبَبشرطين:َ-1
َرلي َدلين.َ-أَ َإذاَد ن 
ا.َ-ب َإذاَكانَضميرا

َمأي:َوأبصددرَباددمَ؛[38]مددريم:ََ﴾ أَْسووِمْع بِِهووْم َوأَْبِصوورْ  ﴿:َتعددال :َ ولدد َمثالووه
َألنَالدلينَدنَرلي .َ؛المتعجبَمن َفحذف
َيجوزَزيادوَ)كان(َبينَ)ما(َوفعنَالتعجبمَنحو:َماَكانَأجمنَراد م.َ-2

 الخالصة:

َ:َ وَاستعظامَفعنَمامَأوَاستحسان .التعجب •
 لفعل التعجب صيغتان: •
َب تََََبََ-أَ ن  َماَأفعل تَ-أف ع 
َ:هن ،يشترف لب اء صيغتن التعجب شروف*َ

َيبنيددانَمددنَغيددرَاألفعددانمَأنَيكددونَالةعددنَثالثيًّددامَوأنَفددالَمأنَيكددونَفعددالاَ
داَغيدرَندا صمَوأنَيكدونَمتصدرفاامَوأنَيكدونَالةعدنَمعنداهَممداَيقبدنَ يكونَتامًّ

َالتةاوتمَأالَيكونَمبنيًّاَللمجاونمَأالَيكونَاسمَفارل َرل َوزنَأفعن.
َ*َ وإذاَفقددَشدرطَمدنَ دذهَالشدروطَفعنددَبنداءَالتعجدبَيدؤت َبةعدنَمسددتوفت
َاه.ن َثمَيؤت َبمصدرَغيرَالمستوفيَبعدهَرل َنحوَماَبي ََمشروطَويتعجبَمن لل

ا.*َ  يجوزَحذفَالمتعجبَإذاَدنَرلي َدلينمَأوَكانَضميرا
*َ*َ*َ

                                                 
  َالشروطَالتيَيجبَتوافر اَرندَبناءَصيغتيَالتعجب.فيَالبيتَإشاروَإل( 1)
فيَالبيتَإشاروَإل َالطريقةَالتيَيتوصنَبااَإل َالتعجبَمنَاألفعانَالتيَلمَتستكمنَالشروطمَ( 2)

و دديَببندداءَالصدديغةَمددنَفعددنَمناسددبمَنحددو:َأشددددَأوَأشدددمَثددمَاإلتيددانَبمصدددرَالةعددنَغيددرَ
 ن َمةعونَب َلةعنَالتعجب.اَرل َأالمستوفيمَويكونَ ذاَالمصدرَمنصوباَ

 َمناداَن دبَ يشيرَابنَمالكَأن َإذاَوردَبناءَفعدنَالتعجدبَمدنَفعدنَمدنَاألفعدانَالتديَسدب َأند َالَي َ( 3)
 .هحكمَبندورهمَوالَيقارَرلي مَنحوَ ولام:َماَأخضر
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 باب الوقف
 تعريفه:

َردمَالحركة.الوقف لغة: 
مَوالمددرادَبدد َ ندداَالو ددفَ(1) ددوَ طددعَالنطدد َرندددَ خددرَالكلمددةواصووفالًحا: 

َاالختياري.

 وقف:تغييرا  ال
َللو فَتغييراتَجمعااَبعضامَفيَ ول :

 َْقووْل، َوَحووْيْف، َوَِّْسووَكاْن، َويَتْبَعَُهووا 
 التْـ

ْشوووَماُم َواْلبَوووَدلُ   ْوُم َواإْلِ  تَْصووو ِيُف َوالووورك
 

َو يَكاآلتي:
 أواًل: الوقف على تاء التأ يث:

أوَبةعنمَنحو:ََمت(ب َرَ *َإنَكانتَتاءَالت نيثَمتصلةَبحرفمَنحوَ)تمتمَوَ 
أوَباسمَو بلااَساكنَصحيالمَنحو:َ)أخدتمَوبندت(َفإنمداَيو دفَرلياداََمامت() 

َفيَ ذهَاألحوانَبالتاء.
نحددو:ََ-و دديَالةددتال-*َويجددوزَإبقاؤ دداَأوَ لبادداَ دداءَإنَكددانَ بلادداَحركددةَ
َ)ثمرومَوشجرو(مَأوَساكنَمعتنمَنحو:َ)صالومَوزكاو(.
ليااَبالتاءَفيَو دَو فَرَمواألفصالَفيَ ذهَاألحوانَأنَيو فَرليااَبالااء

ِ قَِريوووْب ِموووَن  ﴿:َتعدددال نحدددو:َ)رحمدددة(َ دددرأَبعددداَالسدددبعةَ ولددد َ َِّنك َرْحَموووةَ هك
َبالتاء.َ[56]األرراف:َ ﴾ اْلُمْحِس ِينَ 

*َوماَكانَمعربااَمنَجمعَالمؤنثَالسالمَأوَماَألح َب مَفاألصالَأنَيو دفَ
الجمددعمَنحددو:َفيقددان:َ)مسددلمات(َويلحدد َبادداَمدداَأشددباااَمددنَاسددمََمرليادداَبالتدداء

َ)أوالتمَوررفاتمَوأذررات(.
َ انَابنَمالك:

  َن اْلَوْقِف تَا تَأْ ِيِث ااِلْسِم َها ُجِعولْ 
 

  2)ُوِصوولْ  َِّْن لَووْم يَُكووْن بَِسوواِكن  َصووحك  

 
 َوقَووولك َيا  ِووون َجْموووعِ تَْصوووِحيح  َوَموووا

 
َضوووووواَهى َوَغْيووووووُر َيْيووووووِن بِوووووواْلعَْكِس  

  3)اْ تََموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى

َ:لم قوصثا يًا: الوقف على ا 
و دوَإمداَأنَيكدونََم:َو وَاالسمَالذيَ خرهَيداءَمكسدورَمداَ بلاداالم قوص

َمنوناامَوإماَأنَيكونَمقترنااَباأللفَوالالممَولكنَحالةَحكمَخاصَحانَالو ف.
 الم قوص الم ون: -1

                                                 
 .433معجمَالنحو:َ( 1)
(2 )َ التداءمَوإمداَأنَب دفَرليد ََفيوفيَالبيتَإشاروَإلد َأنَالمختدومَبتداءَالت نيدثمَإمداَأنَيكدونَفعدالا

اَو بنَالتاءَحرفَساكنَصحيالَفيو فَرليااَبالتاءمَوإنَكانتَغيرَذلكَو فَرلياداَسمَاايكونَ
 بالااء.

الو دفَرلد ََاَأوَشبا َو فَرلي َبالتاءمَو نَ يشيرَابنَمالكَإل َأنَالمختومَبالتاءَإذاَكانَجمعاَ( 3)
 المةردَبالتاء.
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مََ-أ اَتحذفَياؤهَرنددَالو دفمَتقدون:َجداءَ داات إنَكانَمرفورااَأوَمجرورا
. َومررتَبقاات
قفَرليد َباليداءمَوبدذلكَو دفَابدنَكثيدرَرلد َ) داد(َو)وان(َ*َويجوزَأنَت
َوَما لَُهْم ِمْن ُدو ِِه ِموْن  ﴿ وَ[7]الررد:ََ﴾ َوِلُكل ِ قَْوم  َهاد   ﴿ :َتعال و)واق(َمنَ ول َ

ِ ِمووْن َواق   ﴿مَ[11]الررددد:ََ﴾ َوال   مَفقرأ ددا:َ دداديمَ[34]الررددد:ََ ﴾ َوَمووا لَُهووْم ِمووَن هك
َواليمَوا ي.

َكانَمنصوبااَأثبتناَياءهَوأبدلناَالتنوينَألةاامَمثن:َرأيتَ اضياا.إنََ-ب
اءمَمثدن:َيد:َفدإنَالو دفَرليد َيكدونَبإثبداتَالأن يكون  يه األلف والوالم -2

َ.(1)جاءَالقاضيمَرأيتَالقاضيمَمررتَبالقاضي
*َويجددوزَالو ددفَرليدد َبالحددذفمَوبددذلكَو ددفَالجماددورَرلدد َ)المتعددان(َ

َ ﴾ ِليُْ وِيَر يَوْوَم الوتكاَلقِ  ﴿وََ[9]الرردد:ََ ﴾ اْلَكبِيوُر اْلُمتَعَوالِ  ﴿:َ تعالو)التالق(َفيَ ول َ
َ.[15]غافر:َ

وو فَابنَكثيدرَباليداءَرلد َالوجد َاألنسدبَللقيدارمَوربدرَرند َابدنَ شدامَ
ألنَالجماددورَالَيخددالةونَاألفصددالمَلكددنَيقددان:َاأل دديرَالددذيَيجددريََ؛باألفصددال

َرل َالقوارد.
َ انَابنَمالك:

  يَا الَمْ قُوِص ِيي التكْ ِويِن َمواَوَحْيفُ 
 

 ْ َصووَب اْولَوى ِمووْن ثُبُوو    َاْعلََمووالَوْم يُ  
 

 َوَغْيوووُر ِيي التكْ وووِويِن بِووواْلعَْكِس َو ِووون
 

  2)اْليَوووا اْقتُِفووون َرد ِ   َْحوووِو ُمووور  لُوووُ ومُ  
 

ألةاداََ–التندوينََ–:َيجبَفيَالو فَ لبَالندونَالسداكنةَقلب الت وين ألفًا -3
َالثَمساهن:فيَث

(َ ذاَ وَالصحيالمَوجزمَابنَرصةورَفيَشر َ)الجمن(َبد نَاألولى :َ)إذن 
َيو فَرليااَبالنون.

َ ﴾ لَ َْسوفَعًا ﴿:َتعدال :َنونَالتوكيددَالخةيةدةَالوا عدةَبعددَالةتحدةمَكقولد َالثا ية
َو فَالجميعَرليااَباأللف.َ[32]يوسف:ََ ﴾ َولَيَُكو ًا ﴿وَ[15]العل :َ
االسددمَالمنصددوبمَنحددو:َرأيددتَزيددداا.َو ددفَالعددربَرليدد َ:َتنددوينَالثالثووة 

. َباأللفَإالَربيعةَفإنامَيقةونَبالسكونَوالحذفَيقولون:َرأيتَزيد 
َمسالة:

                                                 
إثباتَياءَالمنقوصَفيَثالثَمسداهنَفديَالتديَذكرنا دامَوإنََذكرَصاحبَمعجمَالنحوَأن َيجب( 1)

اَبالكلمدةمَمَنحدو:َيةدي؛َألند َلدوَحدذفتَالدالمَلكدانَإجحافاد كانَمحذوفَالةاءَوسدميتَبمضدارر
اَإذاَكانَمحدذوفَالعدينمَنحدو:َ)مدر(َاسدمَفاردنَمدنَ)أر (َأصدل َ)مرهدي(َنقلدتَحركدةَوأيضَا

مَوشدر َابدنَرقيدن:334َ.َينظدرَمعجدمَالنحدو:َرين َو يَالامزوَإل َالراءمَثمَحذفتَللتحقي 
4/172. 

اَأبدنَمنَتنوين َألفمَوإنَلمَيكنَفي َإشاروَإل َالو فَرل َالمنقوصَالمنون؛َفإنَكانَمنصوباَ( 2)
اَفالمختارَالو فَرلي َبالحدذفمَإالَأنَيكدونَمحدذوفَالعدينَأوَالةداءمَنحدو:َ)مدر(َاسدمَمنصوباَ

اليداءََتاَثبتاَوكانَمنصوباَمَوإنَلمَيكنَمنوناَ عَوف َفارنَمنَ)أر (َتقون:َ)مريمَيةي(َمضار
 ساكنةمَوجازَاإلثباتَوالحذفَفيماَردا ا.



ََ (357) 

ولمداَذكدرَابدنَ شدامَحكدمَالو دفَرلد َالندونََماللةظَيكتبَكماَيو فَرليد 
َالساكنةَذكرَأنااَتكتبَكماَيو فَرليااَفتكتبَباأللف.

 الخالصة:

َلنط َرندَ خرَالحركة.:َ وَ طعَاالوقف •
تداءَالت نيددثَإنَكانددتَ خدرَالحددرفَأوَالةعددنمَأوَاسدمَصددحيالَسدداكنَمدداَ •

  بلااَو فَرليااَبالتاء.

أوََ–الةدتالََ–يجوزَإبقاؤ اَأوَ لبااَ اءَإنَكانتَ خرَاسمَ بلاداَحركدةَ •
 ساكنَمعتن.

 األفصالَفيَجمعَالمؤنثَالسالمَوماَألح َب َأنَيو فَرلي َبالتاء. •

اَتحدذفَيداؤهَرنددَالو دفمَالمنقوصَإنَكدا • نَمنوناداَمرفوراداَأوَمجدرورا
 ويجوزَالو فَرلي َبالياء.

َالتنوينَألةاا. • ن  َالياءَوأ ب د   إنَكانَالمنقوصَمنصوباامَأ ث ب ت ت 

إنَكانَالمنقوصَمقترنااَباأللفَوالدالممَفدإنَالو دفَرليد َيكدونَبإثبداتَ •
 الياء.

*َ*َ*َ
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 قواعد  ن الخف واإلمالء
 لمتفر ة:أواًل: األلف ا

تكتددبَاأللددفَبعدددَواوَالجمارددةَوتسددم َألددفَالتةريدد مَمثددن:َالقددومَلددمََ-1
ألنادداَواوََ؛يدددروامَوالَتكتددبَبعدددَواوَالةعددنمَمثددن:َيدددروَمحمدددَربدد 

َأصليةَفيَالةعن.
مَأيَألةادداَمقصددوروَإذاَكددانَأصددلااَيدداءمَمثددن:َرمدد مََ-2 تكتددبَاأللددفَيدداءا

َ د مَالةت .َ
َالماضيَفتقون:َرميت.ويعرفَذلكَب نَتردهَإل َالةعنَ

َأماَاالسمَفيعرفَبالتثنيةمَفيقان:َفتيان.
َ:-رحم َ َتعال ََ- انَالشاطبيَ

 َوتَثْ ِيَووووووةُ اأْلَْسووووووَماِء تَْكِشووووووفَُها َوَِّنْ 
 

 َرَدْدَ  َِّلَْيووووَك اْلِفْعووووَل َصوووواَدْ َ  َمووووْ َهالَ  
 

َ:-رحم َ َتعال َ-و انَالحريريَََ
 ْ ووَك ِهَجوواُؤمُ ََِّيا اْلِفْعووُل يَْوًمووا ُغوومك عَ 

 
  َوووأَْلِحْ  بِوووِه تَووواَء الِخَفووواِب َواَل تَِقوووفْ  

 
  َوووووِذْن تَوووووَرمُ بِاْليَووووواِء يَْوًموووووا َكتَْبتَوووووهُ 

 
  1)بِيَووووواء  َوَِّالك  َْهوووووَو يُْكتَوووووُب بِووووواأْلَِلفْ  

 
تكتددبَاأللددفَيدداءَإذاَتجدداوزتَثالثددةَأحددرف:َاسددترر مَالمصددطة مََ-3َََ

َنااَترسمَألةاامَمثن:َالدنيامَأحيا.المرتض مَإالَإذاَكانَ بلااَياءمَفإ
األلفَإذاَلمَتكنَفيَأربعةمَولدمَتكدنَمنقلبدةَردنَيداءَفإناداَتكتدبَألةاداََ-4ََ

َوالَتكتبَبالياءمَنحو:َدرا.َف صلااَليرَالياء.
َألنكَتقون:َ ةوت.َ؛ونحو:َ ةا.َفليستَمنقلبةَرنَياء

                                                 

َ.443(َشر َ طرَالند مَص1َ)



ََ (359) 

 هم ة الوصل 
 تعريفها:

ددنَبادداَإلدد َالنطدد َب ص  السدداكنمَو دديَالتدديَتثبددتَفدديَاالبتددداءَ دديَالتدديَي ت و 
َوتحذفَفيَالوصنَنطقااَفقطَالَكتابة.

*َمنَالمعلومَفيَ واردَالعربيةَأن َالَيبتدأَبساكنَوالَيو  فَرل َمتحركمَ
َللنطد َ فإذاَكانَأونَالكلمةَساكنااَوجبَاإلتيانَبامدزوَالوصدنَمتحركدةَتوصدالا

َوتسم َ ذهَالامزوَ مزوَالوصن.َمبالساكن
َمالك: انَابنَ

 ِلْلَوْصوووووِل َهْموووووْ  َسوووووابِْ  اَل يَثْبُووووو ُ 
 

 َِّالك ََِّيا اْبتُووووِدي بِووووِه َكووووـ: اْسووووتَثْبِتُوا 
 

َوالكالمَفيااَفيَفصلين:

 األول:  ن ضبف موقعها:الفصل 
َفنقون:َالكلمةَإماَاسممَأوَفعنمَأوَحرف.

َ:هم ة الوصل  ن االسم
َالَتكونَ مزوَالوصنَفي َإالَفيَنورين:

غيدرَمصدادرمَو ديَرشدروَمحةوظدة:َاسدممَواسدتمَوابدنمََ:َأسماءأحدهما
 ﴿:َتعدال وامدرأومَوامرأتدانمَ دانَ ََموابنةمَوابنممَو ديَلغدةَفديَابدنمَوامدرؤ

َوايمنَفيَالقسممَواثنانَواثنتان.َ[232َ]البقرو:ََ ﴾  ََرُجْل َواْمَرأَتَانِ 
َ انَابنَمالك:

 عْ مِ ُسووو م   ُ اْبووو ن  اْبووو    اْسووو م  ن اْسووو ِووووَ 
 

 عْ بِوووووتَ  يوووووث   ِ أْ تَ وَ     رِ ْمووووواوَ  نِ يْ  َووووواثْ وَ  
 

 لُ دَ ْبووووووويُ ا وَ يَ َكووووووو لْ أَ   ُ ْموووووووهَ  نُ ُمووووووويْ اوَ 
 

 لُ هك َسووووويُ  وْ أَ  امِ هَ فْ تِ ْسووووون ااِل ا  ِووووودا َمووووو 
 

َِّْن ِهووَن َِّالك  ﴿:َتعددال *َبخددالفَالجمددعَفددإنَ مزاتدد َ مددزاتَ طددعمَ ددانَ َ
ْيتُُموَها َ.[61] نَرمران:ََ ﴾ ا  َْدُع أَْب َاَء َا َقُْل تَعَالَوْ  ﴿و ان:ََ[23]النجم:ََ ﴾ أَْسَماْء َسمك
:َأسدماءَ ديَمصدادرمَو ديَمصدادرَاألفعدانَالخماسديةمَنحدو:َال وع الثا ن

َاالنطالقمَواال تداءمَوالسداسيةمَنحو:َاالستخراجمَواالستقامة.
 هم ة الوصل  ن الفعل:

الةعددنَإذاَكددانَخماسدديًّامَنحددو:َانطلدد َللماضدديَواألمددرمَأوَس د اسدديًّامَنحددو:َ
َستخرجَللماضيَفامزت َ مزوَوصن.ا

مَوكددذلكَاألمددرَمددنَالثالثدديَالددذيَيسددكنَثانيدد َفدديََ- ددز  المضددارعمَنحددو:َاغ 
َ ش  مَام  ب  ر  لدذاََ؛مَتقونَفيَالمضدارع:َيضدربمَيغدزومَيمشديمَفثانيد َسداكناض 

َكانتَ مزوَاألمرَمن َ مزوَوصن.
َ انَابنَمالك:

 ىلَوووى عَ وَ تَووواحْ  اض  َمووو ل  ْعوووفِ لِ  وَ ْهووووَ 
 

 ىلَوووووجَ ا ْ  وُ ْحووووو َ  ة  عَوووووبَ رْ أَ  نْ ِمووووو رَ ثَوووووكْ أَ  
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 ايَ َكووووووَ  هُ ْ ووووومِ  رِ دَ ْصوووووالمَ وَ  رِ ْمووووواأْلَ وَ 
 

 ِض اْموووووووَ  شَ اخْ ن َكووووووثِووووووالَ الثُّ  رُ ْمووووووأَ  
  1)ايَ فُووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ْ وَ 

َ:هم ة الوصل  ن الحرف 
وأماَالحدرفَفلدمَتددخنَرليد َ مدزوَالوصدنَإالَرلد َأداوَالتعريدفَ)أن(مَََ

َنَسمارية.نحوَ ولك:َالغالمَوالةرر.َفامزوَ)أن(َ مزوَوص
َ انَابنَمالك:ََ

 لُ دَ ْبوووووويُ ا وَ يَ   َكوووووولْ )أَ   ُ ْمووووووهَ  نُ ُمووووووَوايْ 
 

 لُ هك َسووووويُ  وْ أَ  امِ هَ فْ تِ ْسووووون ااِل ا  ِووووودا َمووووو 
 

 الفصل الثا ن:  ن حركة هم ة الوصل:
 و يه قواعد:

مناددا:َمدداَيحددركَبالكسددرَفدديَاألكثددرمَوبالضددمَفدديَلغددةَضددعيةةمَو ددوَ -1
َ)اسم(.

امَ -2 كَبالةتالَخاصًّ ر   و يَ مزوَالمَالتعريف.ومناا:َماَي ح 

كَبددالةتالَفدديَاألفصددالمَوبالكسددرَفدديَلغددةَضددعيةةَو ددوَ -3 ددر  ومنادا:َمدداَي ح 
 ايمنَالمستعمنَفيَالقسم.

اَ -4 كَبالضدمَفقدطمَو دوَأمدرَالثالثديَإذاَانضدمَثالثد َضدمًّ در  ومناا:َمداَي ح 
مَنحو:َا تنمَاكتبمَواغزيَللمدرأو ألنَأصدلاا:َاغدزويمَأي:ََ؛مت صالا

 أنَثالث َمضموم.
َالكتابَبحمدَ تمَ

009744646299َفاكرَ
Alkuwari_77@hotmail.com 

*َ*َ*َ

                                                 
اَرل َأربعدةَأحدرفمَواألمدرَوالمصددرَمند َفيَ ونَابنَمالكَإشاروَإل َأنَالةعنَإذاَكانَزاهدَا( 1)

 الامزوَللوصنمَوكذاَأمرَالثالثي.
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د.َربدَاللطيفمَمحمدَحماسدةمَالطبعدةَاألولد َ)رمدان:َدارََ–النحارَ
 م(.1988الةكرَالعربيَ
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مَالطبعددةَاألولدد َد.َالسددعديمَرلدديالوووجي   وون  حووو اللغووة العربيووة:  -36
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د.َالحقيدنمَدليل المعلم والمتعلم َّلى مراجعة أهم قواعد ال حو العربن:  -37
 م(.1994بنَربدَالرحمنمَالطبعةَالثالثةَ)الريااَامانَسلي
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الددورديمَتحقيدد :َربدددَ َرلدديَالشددالنَ بددن رمددر بددن مظةددر بددن حةددص

 م(.1989)مكتبةَالرشدَ
ربدَالدرحمنَشدميلةَاأل ددنَ)دارَ بن د.َربدَالرحمنال حو المستفاب:  -40

 م(.1994طيبةَ
تصددنيفَأبدديَمحمدددَربدددَ َجمددانَشوورح قفوور ال وودى وبوول الصوودى:  -41

 شامَاألنصاريمَت ليف:َمحمدَمحييَالددينَربددَالحميددَ)دارَ بن الدين
 إحياءَالتراثَالعربيمَالطبعةَالحاديةَرشر(.

 بنَ شامَ)دارَالةكر(.الشرح شيور اليهب  ن معر ة كالم العرب:  -42
محمددَاألنطداكيَ)دارَالمحيف  ن أصووا  العربيوة و حوهوا وصور ها:  -43

 الشرقَالعربيمَالطبعةَالثالثة(.
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5ََ...................................................َخالدَالةاضن بن تقديمَد.َمحمد

7ََ.......................................َأ وانَم ثوروَفيَالحاَرل َتعلمَالعربية
9ََ..............................................................................َمقدمة

10ََ................................................................َالت ليفَفيَالنحو
11ََ.............................................................َبابََالكلمةَوالكالم
11ََ................................................................َتعريفَالكالم:
11ََ...............................................................َشر َالتعريف:
11ََ....................................................................َأ سامَاللةظ

11ََ...................................................َالقسمَاألون:َاللةظَالمةرد:
11ََ...........................................................القسمَالثاني:َالقون:
12ََ..........................................................َالقسمَالثالث:َالكلمة:
12ََ...........................................................َالقسمَالرابع:َالكلم:

12ََ...................................َالقسمَالخامر:َالكالممَأوَالجملةَالمةيدو:
12ََ..................................................َأ سامَالجملةَ)الكالمَالمةيد(

13ََ........................................................َلةَالةعلية:األون:َالجم
13ََ.......................................................َالثاني:َالجملةَاالسمية:

15ََ......................................................................َأ سامَالكلمة
15ََ.................................................................َاالسم:َاألون:

15ََ...............................................................َرالماتَاالسم:
16ََ....................................................................أ سامَاالسم

:َبارتبارَالظاور 16ََ...............................................َوردم :َأوالا
16ََ..............................................َثانياا:َبارتبارَالتذكيرَوالت نيث:

16ََ..............................................................َرالماتَالت نيث:
17ََ.................................................................َأ سامَالمؤنث

17ََ.........................................َالثاني:َمنَأ سامَالكلمةَو وَالةعن:
17ََ.......................................................َرالماتَالةعنَالماضي
18ََ.....................................................َرالماتَالةعنَالمضارع

18ََ...........................................................َرالماتَفعنَاألمر
19ََ............................................َالثالثَمنَأنواعَالكلمة:َالحرف:

19ََ................................................................َأنواعَالحروف
21ََ...........................................................َالمعربَوالمبنيََباب

:َالبناء 21ََ.......................................................................َأوالا
21ََ........................................................................َتعرية :
21ََ.......................................................................َوالمبني:

22ََ............................................................المبنيَمنَالكلمات
:َالحرف: 22ََ.................................................................َأوالا

22ََ.........................................................َثانياا:َالةعنَالماضي:
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23ََ..............................................................َثالثاا:َفعنَاألمر:
24ََ......................................................َرابعاا:َالةعنَالمضارع:

25ََ...............................................َخامساا:َبعاَاألسماءَالمبنية:
28ََ...................................................................َثانياا:َاإلرراب
28ََ........................................................................َتعرية :

28ََ..............................................................َأركانَاإلرراب:
29ََ..............................................................َأنواعَاإلرراب:

29ََ............................................................َماتَاإلرراب:رال
:َاألسماءَالستة 30ََ...........................................................َأوالا

30ََ....................................................َشروطَإرراب َبالحروف:
33ََ......................................................َثانياا:َالمثن  َوالملح َب 

33ََ...............................................................َتعريفَالمثن :
33ََ...............................................................َالملح َبالمثن :

35ََ......................................................َثالثاا:َجمعَالمذكرَالسالم
35ََ........................................................................َتعرية :

ا: َسالما َمذكرت عَجمع  م  35ََ...................................................َماَي ج 
35ََ.................................................َالملح َبجمعَالمذكرَالسالم:
38ََ...................................................َرابعاا:َجمعَالمؤنثَالسالم

38ََ........................................................................َتعرية :
38ََ.................................................َالملح َبجمعَالمؤنثَالسالم:
40ََ................................................َخامساا:َالممنوعَمنَالصرف

40ََ........................................................................َتعرية :
40ََ.......................................................َسادساا:َاألفعانَالخمسة

41ََ.......................................................................َتعريةاا:
42ََ........................................َسابعاا:َالةعنَالمضارعَالمعتنَاآلخر
44ََ.............................................َاإلررابَالظا رَواإلررابَالمقدر

44ََ.........................................َأسبابَاإلررابَبالعالماتَالمقدرو:
ةَالحرفَاألخيرَمنَالكلمةَلتحمنَرالمةَالسببَاألون:َردمَصالحي

44ََ.....................................................................َاإلرراب:
45ََ...........................................................َاالسمَالمقصورَ-أَ
46ََ..........................................................َاالسمَالمنقوصَ-ب

47ََ.......................................َحكمَالمنقوصَالممنوعَمنَالصرف:
47ََ..........................................َالةعنَالمضارعَالمعتنَاآلخرَ-جـَ

50ََ...................َمعينةَتناسب :السببَالثاني:َوجودَحرفَيقتضيَحركةَ
50ََ...................................................َأمثلةَالجمعَالمذكرَالسالم:
51ََ........................................................َأمثلةَاالسمَالمقصور:
51ََ........................................................َأمثلةَاالسمَالمنقوص:

52ََ.....................السببَالثالث:َوجودَحرفَجرَزاهدمَأوَشبي َبالزاهد:
54ََ.........................................................َإررابَالةعنَالمضارع
54ََ.........................................................َرفعَالةعنَالمضارع:
55ََ.......................................................َنصبَالةعنَالمضارع
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55ََ.....................................................َنواصبَالةعنَالمضارع
66ََ.......................................................َجوازمَالةعنَالمضارع

َواحداا: 66ََ...............................َالقسمَاألون:َاألدواتَالتيَتجزمَفعالا
72ََ.....................................َاألدواتَالتيَتجزمَفعلين:َالقسمَالثاني:

ت لفَفيَالجزمَباا خ  75ََ.................................................َأدواتَم 
76ََ.......................................َأدواتَالشرطَبينَاالسميةَوالحرفية:
76ََ.........................................َأدواتَالشرطَبينَاإلررابَوالبناء:

76ََ...............................................َالشرطَوالجواب:َي َل َعَ أحوانَف َ
77ََ...............................................َجواب:شروطَف ع ل يَالشرطَوال

77ََ........................................َمواضعَا ترانَجوابَالشرطَبالةاء:
78ََ.........................َماَينوبَرنَالةاءَفيَالربطَبينَالجوابَوشرط :

80ََ............................................................َبابَالنكروَوالمعرفة
80ََ........................................................................َالنكرو:

:َالضماهر 80ََ...................................................................َأوالا
81ََ...........................................َالضماهرَحسبَمو عااَاإلررابي:

86ََ......................................................................َنونَالو اية
89ََ........................................................................َا:َالعلمثانياَ

89ََ...................................................................َأ سامَالعل م:
89ََ.....................................َالةرقَبينَرلمَالجنرمَورلمَالشخص:

90ََ...................................................َحكمَاجتماعَاالسمَواللقب:
91ََ.................................................................َإررابَالعلم:

93ََ................................................................َا:َاسمَاإلشاروثالثاَ
93ََ........................................................................َتعرية :
93ََ........................................................................َأ سام :

96ََ..........................................................َا:َاالسمَالموصونرابعاَ
96ََ........................................................................َتعرية :

96ََ..............................................................َألةاظَالموصون:
101ََ..............................................................َالصلةَوالعاهد:

101ََ........................................................َشروطَجملةَالصلة:
102ََ................................................................َحذفَالعاهد:

107ََ.....................................................َ«ان»َـا:َالمعرفَبخامسَا
109ََ.................................................َا:َالمضافَإل َالمعرفةسادسَا

110ََ...............................................................َبابَالمرفورات
110ََ...........................................................َ:َالمبتدأَوالخبرأوالَا

110ََ..............................................................َتعريفَالمبتدأ:
110ََ...............................................................َصورَالمبتدأ:
111ََ..............................................................َتعريفَالخبر:
111ََ.............................................................َاالبتداءَبالنكرو:

111ََ..................................................َمسوغاتَاالبتداءَبالنكرو:
114ََ..................................................َاألصنَفيَالخبرَالتنكير:

114ََ................................................................َأشكانَالخبر
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114ََ.........................................................َ:َالخبرَالمةرد:أوالَا
115ََ........................................َالتطاب َبينَالخبرَالمةردَوالمبتدأ:

115ََ.........................................................َا:َالخبرَالجملة:ثانياَ
116ََ...........................................َاستغناءَجملةَالخبرَرنَالرابط:

116ََ...........................................................َا:َشب َالجملة:ثالثاَ
118ََ.......................................َمسدَالخبر:شروطَاالسمَالذيَيسدَ

119ََ..................................................................َتعددَالخبر
120ََ................................جوازَتعددَالخبرَو وَجملةَأوَشب َجملة:

121ََ........................................................َتقديمَالخبرَوت خيره
121ََ...............................................َ:َجوازَالتقديمَوالت خير:أوالَا
121ََ...................................................َا:ا:َتقديمَالخبرَوجوباَثانياَ
122ََ..................................................َا:ا:َت خيرَالخبرَوجوباَثالثاَ

123ََ........................................................َحذفَالمبتدأَوالخبر
123ََ.........................................................َ:َحذفَالمبتدأ:أوالَا
124ََ..........................................................َا:َحذفَالخبر:ثانياَ

127ََ........................................................َبابَالنواس َوأحكاماا
127ََ................................................................َمعن َالنس :

127ََ.........................................................َ:َكانَوأخواتااأوالَا
131ََ...........................................................َخصاهصَ)كان(:

131ََ..........................................َ:َحذفَالنونَمنَمضارراا:أوالَا
132ََ...................................................َا:َجوازَزيادوَ)كان(:ثانياَ
133ََ.................................................ا:َحذفَكانَمعَاسماا:ثالثاَ
134ََ..................................................َذفَكانَوحد ا:ا:َحرابعاَ

137ََ................................................َأحوانَخبرَ)كان(َوأخواتاا
141ََ.............................................َفصنَالحروفَالعاملةَرمنَلير

141ََ....................................................................َ:َما:أوالَا
145ََ...........................................................َ:ا:َ)ال(َالنافيةثانياَ
146ََ...........................................................َا:َالتَالنافية:ثالثاَ
146ََ.........................................................َا:َ)إن(َالنافية:رابعاَ

148ََ............................................َأفعانَالمقاربةَوالرجاءَوالشروع
148ََ............................................َ:َأ سامااَمنَحيثَالمعن :أوالَا
148ََ........................................................َا:َشروطَرملاا:ثانياَ
150ََ.........................................................َا:َحذفَخبر ا:ثالثاَ
150ََ........................................َا:َالمتصرفَمنَ ذهَاألفعان:رابعاَ
151ََ..................................................َاَمناا:ا:َماَي تيَتامًَّخامسَا

152ََ....................................................................َإنَوأخواتاا
153ََ..............................................َ«وأخواتااَإنَ »شرطَإرمانَ
155ََ................................................................َتوسطَالخبر:

155ََ..................................................َفتالَ مزوَ)إن(َوكسر ا:
(:رابعاَ 162ََ..........................................َا:َمواضعَكسرَ مزوَ)إن 

164ََ.....................................................................َالمَاالبتداء
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164ََ.....................................................................َتعريةاا:
164ََ...................................................................َا:موضعا

164ََ..................................................َماَتدخنَرلي َالمَاالبتداء
165ََ................................................................َحكمَدخولاا:

167ََ...............................................................َللجنرالَالنافيةَ
167ََ.....................................................َ:شروطَرملااَرمنَإنَ 

172ََ......................................................................َماالَسي َ
173ََ..................................................................َظنَوأخواتاا

174ََ.......................................................َأحكامَظنَوأخواتاا:
174ََ.....................................................َالحكمَاألون:َاإلرمان:

174ََ.......................................................َاإللغاء:الحكمَالثاني:َ
174ََ.................................................................َأثرَاإللغاء:

175ََ......................................................َالحكمَالثالث:َالتعلي :
175ََ.................................................................َعلي :أثرَالت
177ََ..........................................................................َالةارن

177ََ......................................................................َتعرية :
177ََ...............................................................َأشكانَالةارن
178ََ................................................................َأحكامَالةارن

:) اَأوَمحالًّ 178ََ...................................َاألون:َالرفعَ)لةظااَأوَتقديرا
178ََ...............................................َ خرَرامل َرن :الثاني:َأالَيت

الثالث:َتجريدَالةعنَمنَرالمةَالتثنيةَوالجمعَإذاَكانَالةارنَمث نًّ َأوَ
179ََ......................................................................َ:)(جمعاا

180ََ.........................................َبعامل :الرابع:َاتصانَتاءَالت نيثَ
181ََ......................................َالخامر:َالَبد َمنَوجودهَفيَالكالم:

182ََ..........................َالسادر:َأنَيتصنَبالةعنَويتقدمَرل َالمةعون:
183ََ........................................................َثانياا:َتقديمَالمةعون:
184ََ.............................................................َفارنَنعمَوبهر

186ََ....................................................................َناهبَالةارن
186ََ......................................................َأغرااَحذفَالةارن
187ََ........................................................َماَينوبَرنَالةارن
:َالمةعونَب : 187ََ...........................................................َأوالا
187ََ..............................................................َثانياا:َالمصدر:
188ََ...............................................................َثالثاا:َالظرف:

188ََ...................................................َرابعاا:َالجارَوالمجرور:
188ََ.............................................شروطَإنابةَالمصدرَوالظرف
189ََ...............................................َتغييرَالةعنَالمبنيَللمجاون

َاالشتغان 191ََ..................................................................َباب 
191ََ............................................................َضابطَاالشتغان:
191ََ............................................................َأركانَاالشتغان:

192ََ.......................................َحكمَاالسمَالساب َ)المشغونَرن (:
192ََ.......................................................َأحكامَالمشغونَرن :
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198ََ....................................................................َبابَالتنازع
198ََ......................................................................َتعرية :

198ََ...............................................َرال ةَالمعمونَبالمتنازرين:
198ََ..............................................................َأركانَالتنازع:

198ََ........................................................َحكمَالمتنازعَرلي :
199ََ..........................................................َأنواعَالمتنازرين:

199ََ......................................................َماَالَيقعَفي َالتنازع:
202ََ................................................................َبابَالمةعوالت

202ََ...............................................................َ:َالمةعونَب أوالَا
202ََ......................................................................َتعرية :

202ََ...............................................................َتعددَالمةعون:
202ََ...........................................................أ سامَالمةعونَب :

205ََ.........................................................................َالمناد 
205ََ..............................................................َتعريفَالنداء:
205ََ..............................................................َرامنَالمناد :

205ََ.........................................................َحذفَحرفَالنداء:
206ََ..............................................................َأ سامَالمناد :

207ََ.........................................َالمناد َالمضافَإل َياءَالمتكلم:
208ََ....................................َنداءَأبَوأمَالمضافينَإل َياءَالمتكلم:

209ََ..........................َ َمضافَلياءَالمتكلم:حكمَالمناد َالمضافَإل
210ََ.........................................................َأحكامَتابعَالمناد :

213ََ.................................................َاليعمالت:زيدَحكمَياَزيدَ
217ََ.........................................................................َالترخيم

217ََ.............................................................َشروطَالترخيم:
218ََ..............................َالشروطَالخاصةَبالمناد َالمجردَمنَالتاء:

218ََ.............................................َترخيمَالمناد َالمختومَبالتاء:
م: 218ََ.............................................................َإررابَالمرخ 
220ََ............................................................َأ سامَالمحذوف:

222ََ.......................................................................َاالستغاثة
222ََ.....................................................................َتعريف:

222ََ...........................................................َأركانَاالستغاثة:
223ََ.................................................َأسلوبانَ خرانَلالستغاثة:

224ََ...........................................................................َة َب َدَ النَُّ
224ََ.....................................................................َتعريةاا:

224ََ.........................................................َالغراَمنَالندبة:
224ََ................................................................َأركانَالندبة:

226ََ............................................................َشروطَالمندوب:
228ََ.........................................................َا:َالمةعونَالمطل ثانياَ

228ََ...............................................................َسببَالتسمية:
228ََ......................................................................َتعرية :
228ََ....................................................................َشروط :
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228ََ.....................................................َماَينوبَرنَالمصدر:
230ََ..................................................َأغرااَالمةعونَالمطل :

231ََ................................................َلمةعونَالمطل :العامنَفيَا
234ََ..............................................َثالثاا:َالمةعونَألجل َأوَمنَأجل 

:َتعرية : 234ََ................................................................َأوالا
234ََ..............................................................َا:َشروط :ثانياَ
234ََ.................................................................َا:َحكم :ثالثاَ

236ََ..............................................َرابعاا:َأحوانَالمةعونَألجل :
238ََ............................................................َا:َالمةعونَفي رابعاَ

238ََ......................................................................َتعرية :
238ََ.......................................................................َحكم :

238ََ......................................................................َ سام :أ
242ََ..........................................................َخامساا:َالمةعونَمع 

242ََ......................................................................َتعرية :
242ََ.............................َعَبعدَالواوَالمسبو ةَبةعن:أحوانَاالسمَالوا 

247ََ...........................................................................َالحان
247ََ.....................................................................َتعريةاا:

247ََ.............................................................َف:شر َالتعري
247ََ...............................................................َشروطَالحان:
249ََ..............................................................َصاحبَالحان:

249ََ........................................................َحكمَصاحبَالحان:
249ََ................................................َمجيءَصاحبَالحانَنكرو:

250ََ................................................................َأنواعَالحان:
: 251ََ................................................َشروطَالجملةَالوا عةَحاالا

252ََ.................................................................َتعددَالحان:
254ََ....................................................................َبابَالتمييز
254ََ......................................................................َتعرية :
254ََ.......................................................................َحكم :

254ََ.............................َأوج َاالتةاقَواالختالفَبينَالحانَوالتمييز:
255ََ...............................................................َأنواعَالتمييز:

:َتمييزَالمةرد: 255ََ.........................................................َأوالا
258ََ.........................................................َثانياا:َتمييزَالنسبة:
:َتمييزَالن 258ََ................................................َسبةَالمحون:أوالا

259ََ..............................................َثانياا:َتمييزَنسبةَغيرَمحون:
261ََ.......................................................................َاالستثناء

261ََ......................................................................َعرية :ت
261ََ...........................................................َتعريفَالمستثن :
261ََ............................................................َأركانَاالستثناء:
261ََ............................................................َناء:أدواتَاالستث

261ََ.......................................................َحكمَالمستثن َبـ:َإال:
264ََ....................................................َاالستثناءَب خواتَ)إال(:
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268ََ..............................................................َابَالمجروراتب
268ََ.............................................................َالمجرورَبالحرف
268ََ...............................................................َحروفَالجر:
269ََ........................................................َجر:أ سامَحروفَال

270ََ.......................................................َمعانيَحروفَالجر:
275ََ............................................................َالمجرورَباإلضافة
275ََ...........................................................َتعريفَاإلضافة:
275ََ.............................................................معانيَاإلضافة:
275ََ.............................................................َأ سامَاإلضافة:
277ََ.............................................................َأحكامَاإلضافة:

279ََ...............................................َاألسماءَالتيَتعمنَرمنَأفعالاا
:َاسمَالةعن 279ََ................................................................َأوالا
279ََ......................................................................َتعرية :
279ََ......................................................................َأ سام :
280ََ.......................................................................َفاهدت :

280ََ.....................................................َحكم َمنَحيثَالعمن:
281ََ....................................................َبعاَأحكامَاسمَالةعن:

284ََ..................................................................َثانيا:َالمصدر
284ََ......................................................................َتعرية :

284ََ......................................................َشروطَرمنَالمصدر:
286ََ.............................................................َأ سامَالمصدر:

287ََ..................................................َالثانيَمنَأنواعَالمصدر:
288ََ................................َالثالثَمنَأنواعَالمصدر:َالمعرفَبـ:َأن:

290ََ...............................................................َثالثاا:َاسمَالةارن
290ََ......................................................................َتعرية :
290ََ......................................................................َإرمال :

290ََ.................................................................َسببَرمل :
295ََ...................................................َرابعاا:َإرمانَصيغَالمبالغة
297ََ...................................................َخامساا:َإرمانَاسمَالمةعون

297ََ......................................................................َتعرية :
297ََ......................................................................َإرمال :

299ََ...................................َسادساا:َإرمانَالصةةَالمشباةَباسمَالةارن
299ََ.....................................................................َتعريةاا:

299ََ.............................................................َشروطَإرمالاا:
299ََ............................................َأحوانَمعمونَالصةةَالمشباة:

302ََ....................................................سابعاا:َإرمانَاسمَالتةضين
302ََ......................................................................َتعرية :

302ََ.......................................................َحاالتَاسمَالتةضين:
306ََ....................................................................َبابَالتوابع

306ََ..........................................................................َالنعت
306ََ....................................................................َالتعريف:
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306ََ.............................................................َشر َالتعريف:
307ََ.............................................................َأغرااَالنعت:
308ََ................................................................َأ سامَالنعت:

:َالنعتَالحقيقي: 308ََ.......................................................َأوالا
309ََ........................................................َثانياا:َالنعتَالسببي:

310ََ....................................................َ طعَالنعتَرنَالتبعية:
314ََ.........................................................................َالتوكيد

314ََ......................................................................َتعرية :
314ََ......................................................................َأ سام :

:َالتوكيدَاللةظي: 314ََ.......................................................َأوالا
315ََ.....................................................َثانياا:َالتوكيدَالمعنوي:

315ََ...............................................................َألةاظَالتوكيد:
317ََ.................................................َشروطَالتوكيدَبكالَوكلتا:
320ََ.................................................َالةرقَبينَالنعتَوالتوكيد:

320ََ...................................................................َرطفَالبيان
320ََ.............................................................َماَ وَالعطف؟

320ََ.......................................................َتعريفَرطفَالبيان:
320ََ.............................................................َشر َالتعريف:

321ََ.......................................................................َحكم :
323ََ...................................................................َرطفَالنس 
323ََ......................................................................َتعرية :

323ََ............................................................َحروفَالعطف:
329ََ...........................................................................َالبدن

329ََ.....................................................................َتعريف:
329ََ.............................................................َشر َالتعريف:
329ََ.................................................................َأ سامَالبدن:
334ََ......................................................................َبابَالعدد

:َألةاظَالعددَمنَحيثَاإلفرادَأوَالتركيبَأوَاإلضافة: 334ََ..............َأوالا
334ََ..َثانياا:َكيةيةَإلحاقَرالمةَالت نيثَ)التاء(َبالعددَورال ةَذلكَبالمعدود:

335ََ...........................................................َثالثاا:َتمييزَالعدد:
336ََ.......................................................َإررابَالعددَوبناؤه:
338ََ.......................................................َتعريفَالعددَوتنكيره

338ََ...............................................َصوغَالعددَرل َوزنَفارن
338ََ....................................َأحكامَالعددَالمصوغَرل َوزنَفارن:

339ََ...............................................................َ:كناياتَالعدد
340ََ............................................................َحكمَالعددَثمانية

342ََ.....................................................َبابَالممنوعَمنَالصرف
342ََ......................................................................َتعرية :

342ََ........َ:َو وَماَيمنعَمنَالصرفَلعلةَواحدومَو وَشيهان:القسمَاألون
342ََ.......َأحد ما:َاالسمَالذيَينتايَب لفَالت نيثَالمقصورومَأوَالممدودو:

343ََ.............................................َالثاني:َصيغةَمنتا َالجموع:
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344ََ..................َماَيمنعَمنَالصرفَلعلتينمَو وَنوران:القسمَالثاني:َ
344ََ.........................................َالنوعَاألون:َالعلمَمعَرلةَأخر :

347ََ...َالنوعَالثاني:َماَيمنعَمنَالصرفَلكون َصةةَمعَرلةَأخر مَو و:
351ََ...................................................................َبابَالتعجب

351ََ............................................................َتعريفَالتعجب:
351ََ..............................................َالصيغتانَالقياسيتانَللتعجب:

352ََ....................................................َةَالتعجب:شروطَصياغ
353ََ.................................َصياغةَالتعجبَمماَلمَيستوفَالشروط:

355ََ.....................................................................َبابَالو ف
355ََ......................................................................َتعرية :

355ََ............................................................َتغييراتَالو ف:
358ََ......................................................َ واردَفيَالخطَواإلمالء

358ََ......................................................َ:َاأللفَالمتطرفة:أوالَا
359ََ..................................................................َ مزوَالوصن
359ََ.....................................................................َتعريةاا:
359ََ..........................................َفيَضبطَمو عاا:األون:َالةصنَ

360ََ...................................الةصنَالثاني:َفيَحركةَ مزوَالوصن:
361ََ........................................................................َالمراجع
364ََ..........................................................................َفارر


